
                                                                                                         Sadlinki, dnia 15.11.2013 r.  

SG.0052.23.3.2013 

MIESZKAŃCY    SOŁECTWA   

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 25 listopada 2013 r. (poniedziałek) o 

godz. 11
00 

w Sali Nr 01 w Urzędzie Gminy  Sadlinki odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy 

Sadlinki 

Porządek posiedzenia: 

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

2. Interpelacje i zapytania radnych. 

3. Przedstawienie przez Wójta Gminy spraw realizowanych między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Pomorskiego. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/166/2013 Rady Gminy Sadlinki z dnia 

19 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty w Przedszkolu Publicznym 

w Sadlinkach za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/179/2013 Rady Gminy 

Sadlinki z dnia 30 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kwidzyńskiemu. 

13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXI/167/2013 Rady Gminy Sadlinki z dnia 

19 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Sadlinki. 

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

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

zabudowanych. 

19. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wolne wnioski. 

22. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 
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