
OBWIESZCZENIE 
 

dnia 12 września 2016 r. o godz. 1600 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach odbędzie się  

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach 
 

z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kartuzach. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - rejon ulicy 

Wyzwolenia 

2. zmiany Uchwały nr X/118/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych 

przez Gminę Kartuzy 

3. zmiany Uchwały Nr XXXIX/498/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę 

Kartuzy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza i Dyrektora Szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy 

4. zmiany Uchwały Nr XVI/267/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko 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 

5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielno 

6. zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Somonino 

7. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości 

gruntowej  

8. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości 

gruntowej 

9. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych nr ewid. działek 413/1 na 62/2 położonych  

w Mirachowie 

10. współdziałania z Powiatem Kartuskim a Gminą w zakresie wspólnej realizacji projektu pn.: „Aktywizacja społeczno  

– zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6 Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1 – mechanizm ZIT 

11. współdziałania z Powiatem Kartuskim a Gminą Kartuzy w zakresie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój usług 

społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6 Działania 6.2 

Poddziałania 6.2.1 – mechanizm ZIT 

12. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok 

5. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kartuzach.                 

          
                Przewodniczący Rady Miejskiej 

    w Kartuzach 

    /-/ Andrzej Pryczkowski 


