
                                                                                                        Sadlinki, dnia 17.09.2019 r.  

SG.0002.9.5.2019 

 

MIESZKAŃCY    SOŁECTWA   

 

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 26 września 2019 r. (czwartek)                           

o godz. 1200    w Sali Nr 01 w Urzędzie Gminy  Sadlinki ul. Kwidzyńska 12 odbędzie się       

IX Sesja Rady Gminy Sadlinki.      

Porządek posiedzenia: 

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

2. Wystąpienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rolnego Wody Polskie                      

w Gdańsku. 

3. Wystąpienie Kierownika Kwidzyńskiego Związku Spółek Wodnych w Kwidzynie. 

4. Przedstawienie przez Dyrektorów Szkół sprawozdań z działalności Szkoły 

Podstawowej w Nebrowie Wielkim i w Sadlinkach. 

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 zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2019r. 

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

niezabudowanej położonej w miejscowości Sadlinki stanowiącej własność komunalną 

Gminy Sadlinki. 

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

niezabudowanych położonych w miejscowości Karpiny stanowiących własność 

komunalną Gminy Sadlinki. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolejnych 

umów dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność 

Gminy  Sadlinki na okres do 3 lat. 

12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVI/224/2018 Rady Gminy Sadlinki z dnia   

28 marca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu oraz 

oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę 

Sadlinki w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

13. 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. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw z terenu Gminy Sadlinki. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Sadlinki. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 

 

 


