
                                                                                                         Sadlinki, dnia 13.01.2014 r.  

SG.0052.25.5.2014 

MIESZKAŃCY    SOŁECTWA   

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 29 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 11
00    

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

Porządek posiedzenia: 

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

2. Wystąpienie Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku. 

3. Wystąpienie Kierownika Kwidzyńskiego Związku Spółek Wodnych w Kwidzynie. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Przedstawienie przez Wójta Gminy spraw realizowanych między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2014 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Sadlinki. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Sadlinki na 2014 r. 

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIV/196/2013 Rady Gminy Sadlinki z dnia 20 

grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnych umów 

dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat. 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia lokali 

użytkowych położonych w Sadlinkach przy ul: Kwidzyńskiej 9 oraz 12. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014 – 2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

15. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 

 


