
OBWIESZCZENIE 
 

 

dnia 31 maja 2017 r. (środa) o godz. 900 

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach  

odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach 
 

Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach: 
 

1. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  w zakresie utrzymania   i eksploatacji regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych    w Chlewicy 

2. Uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kartuzy na lata 2017-2020 z perspektywą                           

na lata 2021 -2024 

3. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2017-2019, wynikającego z ustawy                       

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

4. W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Grzybnie 

5.  W sprawie nadania nazwy „Teodora Elasa” parkowi położonemu Kartuzach pomiędzy ulicą Klasztorną, a parkiem 

Solidarności 

6. W sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w Mezowie 

7. W sprawie nadania nazwy ulicy Sosnowa w Grzybnie 

8. W sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa 

9. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej  o nr. ewid. działki 103/1 położonej               

w Starej Hucie 

10. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr. ewid. działki 86 położonej  w Staniszewie 

11. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr. ewid. działki 75 położonej  w Staniszewie 

12. W sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonych     nr. ewid. 48/8 na 51/4 położonych 

w Sianowskiej Hucie 

13. W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości  o nr. ewid. działki 100/45 położonej 

w Kartuzach 

14. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność  Gminy Kartuzy, wraz z udziałem                      

w nieruchomości gruntowej 

15. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 

16. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych 

17. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu                                  

wsi Dzierżążno – rejon ulic Kartuskiej i Bocznej 

18. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mezowo 

19. W sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych w Kiełpinie 

20. W sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych w Grzybnie 

21. W sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Kartuskiemu 

22. Zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 

23. Aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017-2027 

 

              Przewodniczący 
        Rady Miejskiej w Kartuzach 

                                                                            /-/  Andrzej Pryczkowski 


