
                                                                                                       Sadlinki, dnia 08.06.2021 r.   

SG.0002.24.3.2021  

 

 

  Zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 10
00

,
 
odbędzie się w 

Sali Nr 01 Urzędu Gminy w Sadlinkach przy ul: Kwidzyńskiej 12, XXIV zdalna sesja 

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

Sadlinki na portalu YouTube. 

 

Porządek posiedzenia: 

Porządek posiedzenia: 

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

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2021r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki. 

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Sadlinki 

4.1 Debata nad raportem o stanie gminy Sadlinki za 2020r. 

4.2 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadlinki. 

5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadlinki za rok 2020: 

5.1 Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za rok 2020, 

5.2 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Sadlinki za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym, 

5.3 Przedstawienie opinii Komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Sadlinki 

za rok 2020, 

5.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r. 

6. Głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy Sadlinki: 

6.1 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Sadlinki, 

6.2 Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o 

wniosku Komisji Rewizyjnej, 

6.3 Odczytanie opinii komisji 

6.4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi gminy Sadlinki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sadlinki, 

w roku szkolnym 2021/2022. 



8. 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 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i 

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sadlinki na okres do 3 lat. 

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w Sadlinkach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w Kaniczkach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w Okrągłej Łące. 

14. Złożenie informacji przez Przewodniczącego Rady Gminy Sadlinki o złożonych 

interpelacjach i zapytaniach radnych skierowanych do Wójta. 

15. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

16. Wolne Wnioski 

17. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Sadlinki. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Sadlinki 

 

 

Jarosław Gutmański  


