
Sadlinki, dnia 17.03.2011 r. 

Or. 0052.5.2011 
 
 

 
MIESZKAŃCY SOŁECTWA 

                                                   
 
 

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 25 marca 2011 r. (piątek)  

o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Sadlinkach odbędzie się V Sesja Rady Gminy Sadlinki.  

 
 
Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie porządku obrad. 
2. Wystąpienie przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
3. Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku.  
4. Wystąpienie przedstawiciela Kwidzyńskiego Związku Spółek Wodnych w Kwidzynie.     
5. Interpelacje i zapytania radnych.  
6. Przedstawienie przez Wójta spraw realizowanych w okresie między sesjami.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Sadlinki na rok 2011.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  
9. Podjęcie uchwały z sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Sadlinki 

nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kaniczki.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sadlinki 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Białki.   
11. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf obejmujących ceny i stawki opłat za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia licencji na wykonywanie transportu taksówką 

na obszarze Gminy Sadlinki w 2011 r.  
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia godzin otwarcia oraz 

zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie 
gminy Sadlinki.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia/wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie Gminy Sadlinki środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 
2012.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sadlinkach oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania.  

20. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. 
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
22. Wolne wnioski. 
23. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Sadlinki 

Jan Piskor 


