
OBWIESZCZENIE 
 

 

dnia 3 lutego 2016 r. (środa) o godz. 900 

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach  

odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach 

 
Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach: 

 

1. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach na 2016 r. 

2. wyodrębnienia w budżecie Gminy Kartuzy środków stanowiących fundusz sołecki 

3. zmiany Uchwały Nr XIX/234/2008 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 kwietnia 2008 r.  

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 

4. zmiany do uchwały nr X/144/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 września 2015 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno  

w sprawie współfinansowania kosztów dojazdów mieszkańców Gminy Kartuzy uczestników 

warsztatów Terapii Zawodowej w Chmielnie  

5. zmiany nazwy Gimnazjum Nr 2 im. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach 

6. określenia kryteriów do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 

7.  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Somonino w sprawie 

współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach z środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie 

współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Garczu z środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

9. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kartuzy 

10. aktualizacji dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy"  

11. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

12. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działek 159/5, 

48/35 na prawo własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 48/14, 48/15, 48/16, 48/17 

położonych w Kartuzach 

13. nadania nazwy ulicy Sosnowa w Mezowie 

 

 

              
                Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Kartuzach 

                                                                   /-/  Andrzej Pryczkowski 


