
                                                                                                        Sadlinki, dnia 11.12.2018 r.  

SG.0002.3.3.2018 

 

MIESZKAŃCY    SOŁECTWA   

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa)                

o godz. 12
00    

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

III Sesja Rady Gminy Sadlinki.      

Porządek posiedzenia: 

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

2. Złożenie informacji przez Przewodniczącego Rady Gminy Sadlinki o złożonych 

interpelacjach i zapytaniach radnych skierowanych do Wójta. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2018r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sadlinki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Sadlinki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki na 2019r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego 

programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

10. 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 „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019 – 2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Sadlinki na lata 2019 – 2021. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadlinki na 

rok 2019. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności     

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego 

„Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Sadlinkach”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody     

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sadlinki. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 


