
                                                                                                         Sadlinki, dnia 10.09.2013 r.  

SG.0052.21.4.2013 

MIESZKAŃCY    SOŁECTWA   

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 19 września 2013 r. (czwartek) o godz. 

11
00 

w Sali Nr 01 w Urzędzie Gminy  Sadlinki odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Sadlinki. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej oraz wręczenie zaświadczenia    

o wyborze radnego. 

3. Ślubowanie radnego. 

4. Wystąpienie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie. 

5. Wystąpienie Przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Przedstawienie przez Wójta Gminy spraw realizowanych między sesjami. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2013 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przysługuje dieta 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadlinki 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty w Przedszkolu Publicznym                

w Sadlinkach za korzystanie z wychowania przedszkolnego.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sadlinki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnych umów 

dzierżawy nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnych umów 

dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sadlinki nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Karpiny. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały NR XVIII/138/2013 Rady Gminy Sadlinki z dnia         

27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadlinki w 2013 roku. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Sadlinki w latach 2013-2014 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Sadlinki. 

20. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 


