OBWIESZCZENIE
dnia 22 czerwca 2011 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kartuzy
odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach
Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach

1.
2.
3.
4.

przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kartuzy.
zmiany statutu Urzędu Gminy Kartuzy.
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu: "Sięgnij po sukces- zajęcia rozwijające dla
gimnazjalistów Gminy Kartuzy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie. 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
5. sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid.dz.105/11
położonej w Kartuzach w trybie bezprzetargowym.
6. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 185
położonej w Bączu w trybie bezprzetargowym.
7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
obejmującej część działki o nr ewidencyjnym 50 położonej w Kartuzach.
8. wyrażenia zgody na przyznanie prawa własności nieruchomości znaczonych nr ewid. działek
63/13 o pow.0.0345 ha i 63/15 o pow.0.0318 ha położonych w Kartuzach stanowiących
własność Gminy Kartuzy, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą
nr 30704.
9. nadania nazwy ulicy we wsi Dzierżązno.
10. zmiany uchwały Nr IV/59/11 Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie ustalenia warunków
udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z przebudową, wymianą lub
modernizacją źródeł ciepła z opalanych węglem na elektryczne, olejowe, gazowe, biomasę,
pomp ciepła i podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej.
11. zmiany uchwały Nr XLIII/563/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zasad i wysokości opłat
za płatne miejsca postojowe na terenie miasta Kartuzy.
12. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na zastosowanie
bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
13. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
14. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii „Refektarz” w Kartuzach za 2010 rok.
15. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w
Kartuzach za 2010 rok.
16. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Kartuzach za 2010 rok.
17. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” w Kartuzach za
2010 rok.
18. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok.
19. zmiany uchwały Nr III/46/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy
20. w sprawie zmiany uchwały nr IV/88/11 z 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Kartuzy na lata 2010-2015

21. ustalenia wysokości diety radnego Rady Miejskiej w Kartuzach z tytułu podróży służbowych.
22. zmiany uchwały Nr XIX/234/2008 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 kwietnia 2008r. w
sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach,
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach, przewodniczących komisji Rady,
radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy
Kartuzy.
23. udzielenia Burmistrzowi Kartuz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
24. ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na terenie działki o nr. ewid. 66/6 położonej w
Kartuzach obr.3.
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