
                                                                                                        Sadlinki, dnia 18.09.2018 r.  

SG.0002.40.3.2018 

MIESZKAŃCY    SOŁECTWA   

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 26 września 2018 r. (środa)                

o godz. 15
30    

w Sali Nr 01 w Urzędzie Gminy  Sadlinki ul. Kwidzyńska 12 odbędzie się   

XL Sesja Rady Gminy Sadlinki.      

Porządek posiedzenia: 

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

2. Interpelacje i zapytania radnych. 

3. Przedstawienie przez Wójta spraw realizowanych między sesjami.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na  2018r. 

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

finansowej Gminy Sadlinki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Sadlinki miejsc sprzedaży    

i podawania napojów alkoholowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Sadlinki. 

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

niezabudowanej położonej w miejscowości Sadlinki stanowiącej własność komunalną Gminy 

Sadlinki. 

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

niezabudowanej położonej w miejscowości Nebrowo Małe stanowiącej własność komunalną 

Gminy Sadlinki. 

10. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia opinii o przekwalifikowaniu  drogi powiatowej na 

drogę gminną. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Sadlinki. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznania dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bronisławowie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych                       

w gminie Sadlinki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. 

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

położonych w miejscowości Białki na rzecz Gminy Sadlinki. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody                 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sadlinki. 

17. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Sadlinki. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Sadlinki. 

Przewodniczący Rady Gminy Sadlinki 

Wojciech Berent 

 


