
OBWIESZCZENIE 
 

 

dnia 29 kwietnia 2015 r.(środa) o godz. 900 

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach  

odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach 

Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach: 

 

 

            Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Kartuzach 

                                                                                       Andrzej Pryczkowski 

1. nadania tytułu Honorowego Obywatela Kartuz 

2. zmiany uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Gospodarczej i Rolnictwa Rady 

Miejskiej w Kartuzach 

3. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki  

35/2 położonej w Staniszewie 

4.  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na terenie 

nieruchomości o nr ewid. działki 15/20 i zbycia prawa własności nieruchomości  

o nr ewid. działek 15/20 i 15/22 położonych w Kartuzach, obr. 1 

5. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach nr XIV/244/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. 

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących 

własność Gminy Kartuzy oraz najem powierzchni reklamowych 

6. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

7. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

8.  udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

9. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna 

10. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna 

11. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna 

12. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna 

13. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna 

14. nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna 

15.  nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna 

16.  nadania nazwy ulicy we wsi Brodnica Dolna 

17. określenia i przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy na rok 2015 

18. zasad i wysokości opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta 

Kartuzy 

19. przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Kartuzy na lata 2014-2020” 

20. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok 

21. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2014-2027 


