
Sadlinki, dnia 16.04.2019 r.  

SG.0002.6.4.2019 

 

MIESZKAŃCY SOŁECTWA   

 Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o 

godz. 12
00    

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

Sesja Rady Gminy Sadlinki. 

Porządek posiedzenia: 

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

2. Wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. 

3. Złożenie informacji przez Przewodniczącego Rady Gminy Sadlinki o złożonych 

interpelacjach i zapytaniach radnych skierowanych do Wójta. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

6. Sprawozdanie z działalności Przedszkola Publicznego w Sadlinkach za 2018r. 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadlinkach za 2018r. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach za 

2018r. 

9. Sprawozdanie z kontroli kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2019r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Sadlinki oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadlinki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Sadlinki w roku 2019 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadlinki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od 

jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/195/2017 Rady Gminy 

Sadlinki z dnia 26 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny położony w 

miejscowości Sadlinki przy ul. Tartacznej 9a/1. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność 

Gminy Sadlinki na okres do 3 lat. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Sadlinki 

Jarosław Gutmański 


