Kartuzy, 13 lipca 2017r.

XXVII sesja Rady Powiatu Kartuskiego odbędzie się
w dniu 27 lipca 2017r. (czwartek) o godz. 12,00 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,
5. Interpelacje i wolne wnioski.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na rok 2017, wg projektu nr 1,
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kartuskiego, wg projektu nr 2,
3) udzielenia Gminie Stężyca z budżetu Powiatu Kartuskiego pomocy finansowej na
budowę węzła integracyjnego Gołubie na terenie gminy Stężyca wraz z trasami
dojazdowymi, wg projektu nr 3
4) udzielenia Gminie Żukowo z budżetu Powiatu Kartuskiego pomocy finansowej na
opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej w
Żukowie, wg projektu nr 4,
5) udzielenia Gminie Kartuzy z budżetu Powiatu Kartuskiego pomocy finansowej na
opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi
powiatowej nr 1908G, wg projektu nr 5,
6) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kartuzach” przewidzianego do realizacji w ramach Osi Priorytetowej
10.Energia, Działania 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania
10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wg projektu
nr 6,
7) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Akademia rozwoju zawodowego – I edycja” w
ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających
bez pracy – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, wg projektu nr 7,
8) nabycia niezabudowanej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1 o
pow. 0,0237 ha położonej w Zaworach, gm. Chmielno, przeznaczonej pod poszerzenie
drogi powiatowej nr 1908G Sianowo-Garcz-Ręboszewo, wg projektu nr 8,
9) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiat Centrum
Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału
zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale, wg projektu nr 9,
7. Odpowiedź na zgłoszone interpelacje i wnioski.
8. Zamknięcie sesji
Przewodniczący Rady
/-/ Mieczysław Woźniak

