
OBWIESZCZENIE 
dnia 29 listopada 2017 r. o godz. 15:30  

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach odbędzie się  

XLI Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach 
z następującym porządkiem obrad: 

 
1. Otwarcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Kartuzach. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 
1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy  w ośmioletnie szkoły podstawowe 

2. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kartuzy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                                   

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2018 

3. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

w Gminie Kartuzy na lata 2018-2021 

4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy 

Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 

5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy 

Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 

6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy 

Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 

7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy 

Kartuzy, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 

8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ewid. działki 126 położonej                               

w Nowej Hucie 

9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ewid. działki 619/2 położonej                        

w Prokowie 

10.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 179/2 

położonej w Kartuzach, obr. 8 

12. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych                              

nr. ewid. działek 48/28 na 2 położonych w Kartuzach, obr.3 

13. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

14. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

5. Zamknięcie obrad XLI Sesji RM. 

 
                            Przewodniczący Rady Miejskiej 

    w Kartuzach 

    /-/ Andrzej Pryczkowski 


