Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego
O.0002.8.2021

Kartuzy, 11.08.2021 r.

Informuję, że XXXII sesja Rady Powiatu Kartuskiego odbędzie się
w dniu 27 sierpnia 2021 r. (piątek) godz. 9:00
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kobysewie ul. Smołdzińska 8.
z następującym porządkiem obrad:
I. Otwarcie sesji.
II. Stwierdzenie quorum.
III. Przedstawienie porządku obrad sesji.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja:
1) Przewodniczącego Rady Powiatu:
a) o podejmowanych przedsięwzięciach w okresie międzysesyjnym,
b) o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych w terminie do 30 kwietnia
2021 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.,
1) Starosty Kartuskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków
zarządu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu i osoby zarządzające powiatową osobą prawną, osoby
wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty, w terminie do 30 kwietnia 2021
r., według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r;
1. Sprawozdania:
1) Starosty Kartuskiego z działalności Zarządu Powiatu Kartuskiego z realizacji uchwał
oraz ważniejszych dla powiatu wydarzeń w okresie międzysesyjnym,
2) Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Kartuzach wraz z wystąpieniem pokontrolnym.
1. Interpelacje, zapytania i wnioski.
2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego za 2021 rok, wg projektu nr 1,
2 zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kartuskiego, wg projektu nr 2,
3 udzielenia pomocy finansowej Gminie Żukowo, wg projektu nr 3,
4 udzielenia pomocy finansowej Gminie Kartuzy, wg projektu nr 4,
5 udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno,wg projektu nr 5,
6 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do społki pod firmą Powiatowe
Centrum Zdrowia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, na podwyższenie jej
kapitału zakłądowego oraz objęcie udziałów powyższym kapitale, wg projektu nr 6,
7 nabycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej część pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1912G (Sulęczyno-Gowidlino), oznaczonej ewidencyjnie nr 232/2, o
pow. 0,0181 ha, poł. w obrębie Kistowo, gmina Sulęczyno, dla której prowadzona jest
księga wieczysta nr GD1R/00039666/1, stanowiącej własność Gminy Sulęczyno, na
rzecz Powiatu Kartuskiego, wg projektu nr 7 ,
8 przekazania skargi organowi właściwemu, wg projektu nr 8,
9) skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, wg projektu nr 9,
1. Odpowiedź na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.
2. Zamknięcie sesji.
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