OBWIESZCZENIE
dnia 17 września 2015 r. (czwartek) o godz. 800
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach
odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach
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wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
utworzenia na obszarze Gminy Kartuzy odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kartuzy
ustanowienia pomnika przyrody - drzewa z gat. jarząb szwedzki Sorbus intermedia rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej
w m. Kosy
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gruntu 109/1 i 108/2 położonych
w Kartuzach przy ul. Kościuszki obr. 8
aktualizacji dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy"
wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do partnerstwa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku oraz z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku w sprawie współpracy przy realizacji
projektu pn.: "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły
Podstawowej w Staniszewie"
wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do partnerstwa z Powiatem Kartuskim w sprawie współpracy przy realizacji
projektu pn. "Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe
zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą"
wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do partnerstwa z Powiatem Kartuskim w sprawie współpracy przy realizacji
projektu pn. "Modernizacja parku im. dr. H. Kotowskiego w Kartuzach"
zmiany Załącznika nr 2 do dokumentu pn. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy do 2020 roku
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kartuskiemu
zmiany uchwały Nr IX/166/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Kartu, zmienionej uchwałą Nr VIII/99/2015
Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 czerwca 2015 r.
nadania nazwy ulicy Palmowa w Kiełpinie
nadania nazwy ulicy Przy Krzyżu w Kiełpinie
nadania nazwy ulicy św. Jana Pawła II w Kiełpinie
nadania nazwy ulicy Lipowa w Mezowie
nadania nazwy ulicy Słoneczna w Mirachowie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 54/20 położonej w Kartuzach
wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działki 109/16 położonej
w Kartuzach
wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym działek 230/2 i 230/5
położonych w Koloni
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 432 położonej w Kiełpinie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 288/1 położonej w Kartuzach
wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działek 419/4 i 419/8 położonych w Kiełpinie
wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działek 257/2, 257/3 i 257/6 położonych w Smętowie
wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 12/1 na 32/2 położonych w Sitnie
wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 54/23 położonej w Kartuzach na
prawo własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 174/7 położonej w Mezowie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych
zmiany uchwały Nr XIV/246/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kartuzach
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie współfinansowania kosztów
dojazdów mieszkańców Gminy Kartuzy uczestników Warsztatów Terapii Zawodowej w Chmielnie
zmieniająca uchwałę Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy
zmieniająca uchwałę Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów
zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok
aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2015-2027

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kartuzach
/-/ Andrzej Pryczkowski

