
OBWIESZCZENIE 
 

 

dnia 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 900 

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach  

odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach 
 

Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach: 

 
 

1. zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu 

osobowego stałej Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Kartuzach 

2. zmiany uchwały Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu 

osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kartuzach 

3. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 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 Kartuz 

4. zmiany uchwały Nr XIII/160/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 listopada 2015 w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik 

5. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2016-2020 

6. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy 

7. ustalenia kryteriów na zastosowanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

8. nadania nazwy ulicy Juliusza Słowackiego w Kiełpinie 

9. nadania nazwy ulicy  Adama Mickiewicza w Kiełpinie 

10. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 

12. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działek 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 151/7, 151/8 

położonych w Kartuzach, obr. 4 

13. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 195 położonej w Kartuzach, obr. 3 

14. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 100/45 położonej w Kartuzach 

15. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 98/15 położonej w Kartuzach, obr. 3 

16. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 161/2 położonej w Staniszewie 

17. zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie 

wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

18. szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów kulturalnych Gminy Kartuzy osobom zajmującym się 

twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami 

19. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żurakowskiego  

w Kartuzach za 2015 rok 

20. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii "Refektarz" w Kartuzach za 2015 rok 

21. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach za 2015 rok 

22. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach za 2015 rok 

23. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok 

24. udzielenia Burmistrzowi Kartuz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 

25. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 

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

 

             
                Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Kartuzach 

                                                                        /-/  Andrzej Pryczkowski 


