OBWIESZCZENIE
dnia 12 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 900
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach
odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach
Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach:
1.

Udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

2.

Udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

3.

Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Topolowej w Borowie

4.

Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej w Kosach

5.

Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach

6.

Określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kartuzy

7.

Określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy
uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dla kandydatów zamieszkałych poza
obszarem gminy

8.

Zmiany Uchwały nr XXXI/355/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu
sieci szkól podstawowych na terenie Gminy Kartuzy

9.

Wyłączenia II Liceum Profilowanego w Kartuzach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach

10. Likwidacji II Liceum Profilowanego w Kartuzach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Kartuzach

11. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu
12. Wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 271/11 położonej w Smętowie
13. Wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości o nr ewid. działki 143/11 położonej w Sianowskiej
Hucie

14. Wyrażenia zgody na nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości o nr ewid. działki 144/4 położonej
w Kartuzach

15. Wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 10/2 położonej
w Kiełpinie

16. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych
17. Wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 99/2 położonej
w Kiełpinie na rzecz użytkownika wieczystego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży

18. Określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Kartuz
19. Zaciągnięcia długoterminowego kredytu
20. Zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kartuzach
/-/ Andrzej Pryczkowski

