
Sadlinki, dnia 08.06.2011 r. 

Or. 0052.6.2011 
 
 

 
MIESZKAŃCY SOŁECTWA 

                                                   
 
 

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 16 czerwca 2011 r. (czwartek)  

o godz. 1100 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadlinkach przy  

ul. Kwidzyńskiej 21 odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Sadlinki.   

 
 
Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie porządku obrad. 
2. Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. 
3. Wystąpienie Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Kwidzynie.  
4. Interpelacje i zapytania radnych.  
5. Przedstawienie przez Wójta spraw realizowanych w okresie między sesjami.  
6. Przedstawienie sprawozdań i informacji towarzyszących udzieleniu absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2010 rok: 
a) sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2010, 
b) sprawozdanie finansowe gminy, 
c) informacja o stanie mienia komunalnego gminy,  
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sadlinki za 2010 rok, 
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w  sprawie udzielenia absolutorium, 
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absolutorium, 
g) wystąpienie przewodniczących komisji, 
h) dyskusja, 
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 

rok, 
j) podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2010 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu budżetu 

Gminy Sadlinki za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu planu 
finansowego jednostek instytucji kultury.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o umorzenie 
pożyczki pieniężnej udzielonej Stowarzyszeniu „Plejada” z siedzibą przy  
ul. Kwidzyńskiej 12, 82-522 Sadlinki z przeznaczeniem na realizację operacji pn. 
„Poprawa stanu obiektów sportowych i miejsc rekreacji w miejscowościach Nebrowo 
Małe, Nebrowo Wielkie, Okrągła Łąka, Olszanica, Sadlinki i Wiśliny w ramach PROW 
na lata 2007-2013 z zakresie działania Odnowa i rozwój wsi”.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sadlinki.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Sadlinki na 2011 rok.   
11. Podjecie uchwały o zmianie uchwały Nr XII/101/2008 Rady Gminy Sadlinki z dnia 08 

lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania 



przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na 
ternie gminy Sadlinki”.  

12. Podjecie uchwały o zmianie uchwały Nr V/29/2007 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 
marca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w 
przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadlinki za 
świadczenia zapewniające nauczanie i wychowanie dziecka ponad podstawy 
programowe.    

14. Podjęcie uchwały w prawie powołania zespołu do wyboru ławników.  
15. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Sadlinki na 2011 rok. 
16. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego na rok 2011 w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  
17. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. 
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
19. Wolne wnioski. 
20. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

 


