Uprzejmie zapraszam na XVIII sesję Rady Powiatu Kartuskiego, która odbędzie się
w dniu 7 września 2016r. (środa) 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. Sprawozdania:
1) Starosty Kartuskiego z działalności Zarządu Powiatu Kartuskiego z realizacji uchwał
oraz ważniejszych dla powiatu wydarzeń w okresie międzysesyjnym,
2) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kartuskiego z
przeprowadzonej kontroli w:
a) Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach,
b) rozpatrzenia skargi,
4.Interpelacje i wolne wnioski.5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1. dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kartuskiego,
3. Udzielenia Gminie Sierakowice z budżetu Powiatu Kartuskiego pomocy finansowej,
4. udzielenia Gminie Żukowo z budżetu Powiatu Kartuskiego pomocy finansowej,
5. rozpatrzenia skargi,
6. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz
wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
7. zmiany uchwały nr XVI/140/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w
sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych
w 2016r.
8. współdziałania z Gminą Kartuzy, Gminą Żukowo, Gminą Przodkowo, Gminą Somonino
oraz Gminą Chmielno w zakresie wspólnej realizacji projektu pn.: „Aktywizacja
społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6
Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1 – mechanizm ZIT,
9.

współdziałania z Gminą Kartuzy, Gminą Żukowo, Gminą Przodkowo, Gminą Somonino
oraz Gminą Chmielno w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „ Rozwój usług
społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6
Działania 6.2 Poddziałania 6.2.1 – mechanizm ZIT,

10. współdziałania z Powiatem Gdańskim, Gminą Żukowo i Gminą Sulęczyno w zakresie
wspólnej realizacji zadania: „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i stanu technicznego
sieci dróg Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi 1930G w miejscowości Sulmin
oraz przebudowę drogi 1912G w miejscowości Sulęczyno i Kistowo”,
11. współdziałania z Gminą Przodkowo w zakresie wspólnej realizacji inwestycji pn.
„Przebudowa drogi gminnej relacji Czeczewo-Warzno nr 156017G”,
12. udzielenia Gminie Przodkowo z budżetu Powiatu Kartuskiego pomocy finansowej na
realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Czeczewo-Warzno nr
156017G”: finansowanej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2017),
13. współdziałania z Gminą Kartuzy w zakresie wspólnej realizacji inwestycji pn. „Budowa
ul. Chmieleńskiej, łączącej drogi wojewódzkie nr 228 oraz 211, stanowiącej Małą
Obwodnicę miasta Kartuzy. Etap II”,
14. udzielenia Gminie Kartuzy z budżetu Powiatu Kartuskiego pomocy finansowej na
realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Chmieleńskiej, łączącej drogi wojewódzkie nr 228
oraz 211, stanowiącą Małą Obwodnicę miasta Kartuzy. Etap II”,
15. współdziałania z Powiatem Gdańskim w zakresie wspólnej realizacji inwestycji pn.
„Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg
powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo) – Gdańsk, nr 2203G Kolbudy-PręgowoZaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul. Korzeniowskiego w
Pruszczu Gdańskim – etap II” finansowanej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
16. udzielenia Powiatowi Gdańskiemu z budżetu Powiatu Kartuskiego pomocy finansowej na
realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego
poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo) – Gdańsk, nr
2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul.
Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” finansowanej z Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (edycja 2017),
17. Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w tym specjalnych dla
młodzieży w powiecie kartuskim.
6. Odpowiedź na zgłoszone interpelacje i wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

