
                                                                                                        

Sadlinki, dnia 08.11.2019 r.  

SG.0002.10.1.2019 

 

MIESZKAŃCY    SOŁECTWA   

 

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa, że w dniu 20 listopada 2019 r. (środa)                           

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

X Sesja Rady Gminy Sadlinki.      

Porządek posiedzenia: 

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

2. Wystąpienie zaproszonych gości. 

3. Złożenie informacji przez Przewodniczącego Rady Gminy Sadlinki o złożonych 

interpelacjach i zapytaniach radnych skierowanych do Wójta. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie Wójta z analizy oświadczeń majątkowych. 

6. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

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

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

finansowej Gminy Sadlinki. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/276/2010 Rady Gminy Sadlinki 

z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na pomoc 

zdrowotną, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w przedszkolu         

i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadlinki oraz warunków        

i sposobu ich przyznawania. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Sadlinki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego     w Sadlinkach oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych albo schroniskach dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy 

Sadlinki, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia 

osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania 

posiadały na terenie gminy Sadlinki. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia 

działalności pożytku publicznego na rok 2020. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas 

oznaczony do 3 lat. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 

 

 

 


