
OBWIESZCZENIE 
 

 

dnia 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 900 

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach  

odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach 
 

Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach: 
 

1. w sprawie zmiany uchwały nr XV/204/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kartuzy 

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

3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, 

wraz z udziałem nieruchomości gruntowej 

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

wraz z udziałem nieruchomości gruntowej 

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

wraz z udziałem nieruchomości gruntowej 

6. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach nr XXXI/357/2017 z dnia 9 marca 2017 r.              

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kartuzy, 

wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 

7. w sprawie zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów klas               

VII i VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych do momentu ich wygaszenia oraz klas 

ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Kartuzy 

8. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Kartuzach w skład Komitetu Rewitalizacji 

Kartuz 

9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej                

im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach za 2016 rok 

10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego   Galerii „Refektarz” w Kartuzach za 2016 rok 

11. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Kartuskiego Centrum Kultury za 2016 rok 

12. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera              

w Kartuzach za 2016 rok 

13. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok 

14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kartuz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 

15. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 

16. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok 

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

 

              Przewodniczący 
        Rady Miejskiej w Kartuzach 

                                                                            /-/  Andrzej Pryczkowski 


