
OBWIESZCZENIE 
 

 

dnia 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 900 

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach  

odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach 
 

Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach: 
 

1. zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Kartuzy 

2. zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na obszarze Gminy Kartuzy 

3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy 

4. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

5.  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 

6. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kartuzy do porozumienia dla wspólnej realizacji projektu pn. 

"OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji  

w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno" 

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 zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 385 położonej  

w Mirachowie 

10.  wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 684/9 położonej 

w Kiełpinie 

11. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na terenie nieruchomości  

o nr ewid. działki 54/10 i zbycia prawa własności nieruchomości o nr ewid. działek 54/6 i 54/11 

położonych w Kartuzach, obr. 2 

12. nadania nazwy ulicy Widokowa w Brodnicy Górnej 

13. nadania nazwy ulicy Wójta Józefa Elasa w Kiełpinie 

14. przyjęcia: "Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" 

15.  trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kartuzy dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kartuzy oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

16. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych 

17. wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy 

 

             
                Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Kartuzach 

                                                                            /-/  Andrzej Pryczkowski 


