
                                                                                                       Sadlinki, dnia 04.02.2022 r.   

SG.0002.30.3.2021  

 

 

  Zawiadamiam, że w dniu 14 luty 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11
00

,
 
odbędzie się w 

Sali Nr 01 Urzędu Gminy w Sadlinkach przy ul: Kwidzyńskiej 12, XXX 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. Złożenie informacji przez Przewodniczącego Rady Gminy Sadlinki o złożonych interpelacjach 

i zapytaniach radnych skierowanych do Wójta. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Sadlinki na 2022 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Sadlinki na  2022 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Sadlinki na 2022 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022r 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Sadlinki. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

określająca w szczególności  częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości  i sposób świadczenia usług poprzez  punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sadlinki 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bronisławowo. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadlinki w 2022 roku. 

15. Wolne Wnioski. 

16. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Sadlinki. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Sadlinki 

 

 

Jarosław Gutmański  


