
OBWIESZCZENIE 
 

 

dnia 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 900 

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach  

odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach 
 

Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach: 
 

1. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz 

2. zmiany uchwały nr XV/211/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia 

Pomorskie Szlaki Kajakowe realizowanego w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 

2014-2020 

3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Kartuzy a Powiatem Kartuskim w sprawie współpracy przy realizacji 

przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej relacji Łapalice-Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą 

powiatową nr 1907G" 

4. zmieniająca uchwałę Nr XIV/182/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

5. wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk i Gminą Kartuzy w sprawie przyjmowania 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Kartuzy na gdańskie składowisko odpadów w Gdańsku-Szadółkach 

6. określenia i przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kartuzy 

na rok 2016 

7. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kartuzy a Miastem Kaili w Chińskiej Republice Ludowej 

8. zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

9. szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów kulturalnych Gminy Kartuzy osobom zajmującym się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami 

10. zmiany uchwały Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za postój  

w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Kartuzy 

11. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

12. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

13. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

14. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

15. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kartuzy 

16.  przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kartuzy na lata 2016-2019  

17. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach 

18. przyjęcia do realizacji projektu "SZUKAM… ZNAJDUJĘ… PRACUJĘ…" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa 

19. zmiany uchwały Nr XVI/267/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin 

20. zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy 

21. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 

22.  nadania nazwy ulicy Na Wzgórzu w Kiełpinie 

23. nadania nazwy ulicy Jeziorna w Kiełpinie 

24.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych. 

25. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kartuz 

26.  przyznania pierwszeństwa w nabyciu stanowiącej własność Gminy Kartuzy nieruchomości na rzecz jej dzierżawcy oraz wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości (części działki o nr ewid. 119), położonej w Kartuzach, obr. 8 

27. zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

28. 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 

29. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 

30. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027 

 

             
                Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Kartuzach 

                                                                        /-/  Andrzej Pryczkowski 


