
                                                                                                         Sadlinki, dnia 23.03.2015 r.  

SG.0002.5.3.2015 

 

MIESZKAŃCY    SOŁECTWA   

 

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 31 marca 2015 r. (wtorek)             

o godz. 15
30    

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

Sadlinki. 

Porządek posiedzenia: 

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

2. Wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 

3. Podziękowania Wójta ustępującym sołtysom za długoletnią współpracę. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Przedstawienie przez Wójta spraw realizowanych między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2015r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 

Sadlinki środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2016. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/133/2008 Rady Gminy 

Sadlinki z dnia 27 czerwca 2008 roku oraz Uchwały Nr XIX/149/2013 w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sadlinki do stowarzyszenia Powiślańska 

Lokalna Grupa Działania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sadlinki do wspólnego 

przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Powiślańskiej 

Lokalnej Grupy Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 

2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia                      

o powierzeniu przez Gminę Miejską Kwidzyn Gminie Sadlinki realizacji zadania 

publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi       

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Okrągłej Łące. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy 

szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Sadlinki. 

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

użytkowania wieczystego w prawo własności. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spółki Zakład Utylizacji Odpadów sp.    

z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej. 



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

położonych w miejscowości Nebrowo Małe stanowiących własność Gminy Sadlinki. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej 

położonej w miejscowości Nebrowo Wielkie stanowiącej własność komunalną Gminy 

Sadlinki. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadlinki w 2015 roku. 

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

budżetu Gminy Sadlinki w latach 2015 – 2016 na realizację inwestycji usuwania          

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy 

Sadlinki.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Wiśliny stanowiących własność Gminy Sadlinki. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 611 w Bronisławowie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf obejmujących ceny i stawki opłat za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

22. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji. 

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

24. Wolne wnioski. 

25. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 

 


