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Kartuzy, 10 listopada 2016 r.

Redakcja Radio Kaszebe

Uprzejmie zapraszam na XIX sesję Rady Powiatu Kartuskiego, która odbędzie się
w dniu 24 listopada 2016r. (czwartek) o godz. 10,00 w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach ul. 3 Maja
z następującym porządkiem obrad:
I. Otwarcie sesji.
II. Stwierdzenie quorum.
III. Przedstawienie porządku obrad sesji.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o podejmowanych przedsięwzięciach w okresie
międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie Starosty Kartuskiego z działalności Zarządu Powiatu Kartuskiego z
realizacji uchwał oraz ważniejszych dla powiatu wydarzeń w okresie międzysesyjnym,
4. Informacje:
1) Starosty Kartuskiego o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w tym wynikach
sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
2) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze
województwa ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kartuskiego,
5. Interpelacje i wolne wnioski.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kartuskiego,
3) rozpatrzenia skargi,
4) przyjęcia do realizacji projektu pn „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż
kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo
zawodowe
w
szkołach
ponadgimnazjalnych
Powiatu
Kartuskiego”,
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020,
5) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż
kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego”, współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
6) podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych,
prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących
funkcje pogotowia rodzinnego,
7) Rocznego Programu Współpracy Samorządu Powiatu Kartuskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.

8) uchylenia uchwały Nr XVIII/167/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 7 września
2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, w tym
specjalnych dla młodzieży w powiecie kartuskim,
9) zmiany uchwały nr XVIII/157/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 7 września
2016r. w sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań
powiatowych w 2016r.
10) udzielenia Gminie Żukowo z budżetu Powiatu Kartuskiego pomocy finansowej na
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 157051G na odcinku SkrzeszewoPrzyjaźń w Gminie Żukowo”,
11) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe
Centrum Zdrowia sp. z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału
zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale,
7. Odpowiedź na zgłoszone interpelacje i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
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