
 

OBWIESZCZENIE 
dnia 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 1300 

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kartuzach  

odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach 
 

Proponowany porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawach: 

1. zmiany uchwały: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach 

2. wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kartuzach 

3. wyboru Przewodniczącego Komisji  Społecznej Rady Miejskiej w Kartuzach 

4.  powołania składu osobowego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kartuzach 

5. 

6. 

powołania składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kartuzach 

uzyskania środków finansowych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadania pn. Zagospodarowanie wód 

deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed 

zmianami klimatu 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

10. 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie: wyboru metody opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik. 

zmiany Uchwały Nr XXV/305/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia  

26 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, położonych na terenie 

Gminy Kartuzy 

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

w Kartuzach na rok 2019 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/509/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach, z dnia 14 marca 

2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Chmielno w sprawie 

współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Garczu 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Kartuzy z Gminą Somonino w sprawie 

współfinansowania Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 

aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2019-2028 

uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2019 rok 
          

           Przewodniczący 

          Rady Miejskiej w Kartuzach 

                                                                               /-/     Mariusz Treder 


