
OBWIESZCZENIE 
dnia 25 października 2017 r. (środa) o godz. 900 

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach  

odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach 

 

Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach: 
1. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. „Pomorskie urzędy przyjazne przedsiębiorcom” przewidzianym do realizacji w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18  Wysokiej jakości usługi administracyjne 

2. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Kaszubska Ostoja” 

3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno – rejon ul. Błękitnej Armii 

4. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Grzybno 

5.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Bielińskiego, Dworcowej i 3-go Maja 

6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Majkowskiego, Ceynowy oraz 3-go 

Maja   w Kartuzach 

7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy    

w ośmioletnie szkoły podstawowe 

8. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  i Młodzieży z terenu Gminy Kartuzy 

9. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium  Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kartuzy 

10. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kartuzy do partnerstwa z Gminą Chmielno w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. 

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno przez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej  oraz modernizację 

oczyszczalni ścieków” 

11. zmieniająca uchwałę XXXII/363/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz  

12. w sprawie nadania nazw ulic w Staniszewie 

13. w sprawie nadania nazwy ulicy „Sosnowa” w Prokowie 

14. w sprawie nadania nazwy ulicy Marii Konopnickiej w Kiełpinie 

15. w sprawie nadania nazwy ulicy „Topolowa” w Dzierżążnie 

16. w sprawie nadania nazwy ulicy „Kartuska” w Ręboszewie 

17. w sprawie nadania nazwy ulicy „osiedle Piotruś Pan” w Kiełpinie 

18. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzierżążnie i Mezowie 

19. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Kartuzy   i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

20. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Kartuzy  i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

21. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 

22. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości   o nr ewid. działki 48/20 położonej w Sitnie 

23. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości  o nr ewid. działki 255/5 położonej w Grzybnie 

24. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej   o nr ewid. działki 249/7 położonej w Kartuzach 

25. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości    o nr ewid. działek 117/2 i 118/3 położonych w Kartuzach, obr.8 

26. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych  nr ewid. działek 417/4, 417/5,417/6 na 806 położonych w Kiełpinie 

27. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych   nr ewid. działek 417/8, 417/18 na 601/2, 601/9, 614, 592/21 położonych                    

w Kiełpinie 

28. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

29. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

30. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 

31. w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy   na lata 2017-2027 

 

 

              Wiceprzewodniczący 

          Rady Miejskiej w Kartuzach 

                                                                              /-/  Ryszard Duszyński 


