
                                                                                                        Sadlinki, dnia 15.01.2019 r.  

SG.0002.4.6.2019 

 

MIESZKAŃCY    SOŁECTWA   

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa)                

o godz. 12
00    

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

IV Sesja Rady Gminy Sadlinki.      

Porządek posiedzenia: 

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

2. Wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. 

3. Wystąpienie Kierownika Kwidzyńskiego Związku Spółek Wodnych w Kwidzynie. 

4. Wystąpienie Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych w Kwidzynie. 

5. Złożenie informacji przez Przewodniczącego Rady Gminy Sadlinki o złożonych 

interpelacjach i zapytaniach radnych skierowanych do Wójta. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Sadlinki na 2019r. 

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

Gminy Sadlinki na 2019r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Sadlinki na 

2019r. 

11. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Sadlinki. 

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

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadlinki w 2019 roku. 

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

zabudowanych boksami garażowymi, położonymi w miejscowości Sadlinki, 

stanowiącymi własność komunalną Gminy Sadlinki. 

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

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XV/94/2016 Rady Gminy Sadlinki z dnia     

17 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług         

w zakresie odbierania odpadów, określającej w szczególności częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług 

poprzez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Sadlinki. 



18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/41/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Białki. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/42/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Olszanica. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Karpiny. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Bronisławowo. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Okrągła Łąka. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Rusinowo. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Glina. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/48/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Nebrowo 

Wielkie. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Nebrowo Małe. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Wiśliny. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Kaniczki. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/52/2007 Rady Gminy Sadlinki      

z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Grabowo. 

30. Wolne wnioski i informacje. 

31. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczacy Rady Gminy Sadlinki 

Jarosław Gutmański 


