
OBWIESZCZENIE

dnia 22 grudnia 2010 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kartuzy 
odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach

Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach

1. ślubowanie  Pana  Leszka  Andrzeja  Przewoskiego  oraz  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uzyskania  
mandatu radnego przez Leszka Andrzeja Przewoskiego

2. zmiany uchwały................Rady Miejskiej  w Kartuzach z  dnia  3 grudnia  2010r.  w sprawie  powołania 
składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Kartuzach.

3. zmiany uchwały................Rady Miejskiej  w Kartuzach z dnia 3 grudnia 20lOr.  w sprawie powołania 
składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Kartuzach.

4. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach
5. zmiany Uchwały Nr XLVII/607/ł0 Rady Miejskiej  w Kartuzach z dnia  27 października 2010r.  w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
6. zmiany uchwały Nr XLIII/559/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
7. zmiany uchwały Nr XLV/576/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 września 2010r. w sprawie 

szczegółowych   zasad   udzielania   ulg  w   spłacie   należności   pieniężnych   mających   charakter  
cywilnoprawny  przypadających  Gminie  Kartuzy  oraz  gminnym  jednostkom organizacyjnym,  a  także 
wskazania organów do tego uprawnionych

8. przystąpienia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego  na 
realizację  zadania  pn.  „Centrum  Sportów  Wodnych  i  Promocji  Regionu  czynnikiem  rozwoju  i  
integracji  społeczności  lokalnej"  w  ramach  Działania  9.3  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  
Województwa Pomorskiego

9. ustalenia  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  placówek  oświatowych 
prowadzonych  przez  Gminę  Kartuzy  oraz  ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za 
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2011r.

10.uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon 
ulic Kartuskiej, Bocznej i Kaszubskiej w gminie Kartuzy

11.uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  działki  nr  329/3 
położonej w Dzierżążnie, gmina Kartuzy

12.uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  działki  nr  351/8  we  wsi  
Kiełpino, gmina Kartuzy 13.uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego 
działek nr nr 342/1, 341/5,341/6, 341/2, 341/7, 859, 860, 861, 862, 340, 339/2, 339/3 (339/1), 789 we 
wsi Kiełpino, gmina Kartuzy

14.uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  działki  nr  320/13  obr. 
Kartuzy - Burchardztwo gm. Kartuzy

15. uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  gminy  Kartuzy, 
położonego we wsi Pomieczyńska Huta, działki nr 34/2, 36, 35/3, 35/4, 35/5

16. sprzedaży  nieruchomości  gruntowej  o  nr  ewidencyjnym  działki  54/12  położonej  w  Kartuzach  w 
trybie bezprzetargowym

17.sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości o nr ewid. 189/41 położonej w Mężowie w 
trybie  bezprzetargowym  18.sprzedaży  prawa  własności  niezabudowanej  nieruchomości  o  nr  ewid. 
189/42 położonej w Mężowie w trybie bezprzetargowym

19.wyrażenia zgody na przyznanie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 235/2 o pow. 
0.0170 ha położonej w Łapalicach stanowiącej własność Gminy Kartuzy, dla której Sąd Rej onowy 
w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr 293 54



20.zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sianowo na lata 2010 - 2017" 
21 .zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głusino na lata 2010-2017 
22.zatwierdzenia  „Planu  Odnowy  Miejscowości  Łapalice  na  lata  2010  -  2017" 
23.zatwierdzenia  „Planu  Odnowy  Miejscowości  Brodnica  Dolna  na  lata  2010-2017" 
24.zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Smętowo Chmieleńskie na łata 2010 - 2017" 
25.zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Staniszewo na lata 2010 - 2017" 
26.  zatwierdzenia  „Planu  Odnowy  Miejscowości  Nowa  Huta  na  lata  2010  -  2017" 
27.zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kolonia na lata 2010 - 2017" 
28.przyjęcia Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2011
29.wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kartuzy ze Związku Międzygminnego o nazwie „Związek 

Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni"
30.zatwierdzenia  projektu:  „Daj  szansę  -  pomóż  sobie  i  innym"  współfinansowanego  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki,  Priorytet  VII:  Promocja  integracji  społecznej,  Działanie  7.1 Rozwój i  upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej.

31 .zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2010 rok
32.uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2011
33.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy
34.zmiany uchwały nr XXVI/327/08 z 17 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej  

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie 
wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Gminy  Kartuzy"  dofinansowanego  ze  środków  Funduszu  Spójności  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kartuzach 
       Ryszard Duszyński


