
                                                                                                         Sadlinki, dnia 08.11.2016 r.  

SG.0002.21.5.2016 

 

 

MIESZKAŃCY    SOŁECTWA   

 

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 17 listopada 2016 r. (czwartek)     

o godz. 15
30    

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 Kierownika Rejonu Zarządu  Dróg Wojewódzkich w Sztumie. 

3. Wystąpienie Starosty Powiatu Kwidzyńskiego. 

4. Wystąpienie Prezesa Zarządu Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią 

z siedzibą Górki 3. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Przedstawienie przez Wójta spraw realizowanych między sesjami. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotacji celowej dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Sadlinki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2016r. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru 

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. 

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

transportowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Sadlinki na lata 2016 – 2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Sadlinki na lata 2016 – 2019”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia 

działalności pożytku publicznego na rok 2017. 

15. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXII/206/2009 Rady Gminy Sadlinki z dnia 

23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 

innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania                  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw. 

16. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Sadlinki. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Sadlinki. 

Przewodniczący Rady  

Gminy Sadlinki 

Wojciech Berent 


