
                                                                                                        Sadlinki, dnia 18.06.2012 r.  

SG.0052.13.2.2012 

  

MIESZKAŃCY    SOŁECTWA   

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 27 czerwca 2012 r. (środa)           

o godz. 1100 w Sali Nr 01 w Urzędzie Gminy w Sadlinkach odbędzie się XIII Sesja Rady 

Gminy Sadlinki. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie porządku 

obrad. 

2. Wystąpienie Dyrektora  KRUS Oddział Regionalny w Gdańsku. 

3. Wystąpienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku. 

4. Wystąpienie  Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Przedstawienie przez Wójta Gminy spraw realizowanych między sesjami. 

7. Przedstawienie sprawozdań i informacji towarzyszących udzieleniu 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok: 

a) sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2011, 

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 2011 r. 

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 

2011 rok, 

j) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kwidzyńskiemu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2012 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu niestrzeżonego miejsca 

wyznaczonego do kąpieli nad Zbiornikiem Wodnym w miejscowości Glina. 



12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości zabudowanych boksami 

garażowymi stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości niezabudowanych stanowiących 

mienie komunalne na okres 3 lat. 

14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VII/50/2011 Rady Gminy Sadlinki z 

dnia 23 sierpnia 2011 r. 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. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Nebrowo Wielkie na lata 2008 – 2019. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Sadlinki na lata 2008 – 2019. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Wiśliny na lata 2008 – 2019. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glina 

na lata 2008 – 2019. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Sadlinki na 2012 r. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego na lata 

2012 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

21. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

23. Wolne wnioski. 

24. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

 


