
Sadlinki, dnia 16.09.2020 r. 

SG.0002.17.6.2020  

 

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2020 r. (środa) o godz. 1000, odbędzie się w Sali Nr 01 

Urzędu Gminy w Sadlinkach przy ul: Kwidzyńskiej 12, XVII zdalna sesja Rady Gminy 

Sadlinki. Transmisja na żywo z obrad, dostępna będzie na kanale Gminy Sadlinki na portalu 

YouTube. 

 

Porządek posiedzenia: 

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

2. Odczytanie informacji otrzymanej od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i informacji 

otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, w sprawie wykonanych i planowanych 

inwestycji drogowych na terenie Gminy Sadlinki. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2020r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez 

nieruchomość stanowiącą własność Gminy Sadlinki. 

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

zabudowanej budynkiem garażowym położonej w miejscowości Okrągłą Łąka, stanowiącej 

własność komunalną Gminy Sadlinki. 

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

niezabudowanych położonych w miejscowości Sadlinki stanowiących własność komunalną 

Gminy Sadlinki. 

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 249014G. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

funkcjonujących na terenie gminy Sadlinki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie w określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego 

członkom ochotniczej straży pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 



14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sadlinki na 

lata 2020-2023''. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Karpiny. 

15.1 ulica „Chabrowa”, 

15.2 ulica „Łąkowa”, 

15.3 ulica „Podleśna”, 

15.4 ulica „Radosna”, 

15.5 ulica „Spokojna”. 

16. Wolne Wnioski. 

17. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Sadlinki. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Sadlinki 

 

 

Jarosław Gutmański  


