
                                                                                                       Sadlinki, dnia 16.05.2022 r.   

SG.0002.33.6.2022  

 

 

  Zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 1000, odbędzie się w Sali Nr 

01 Urzędu Gminy w Sadlinkach przy ul: Kwidzyńskiej 12, XXXIII 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. Wystąpienie zaproszonych gości: 

2.1 Wystąpienie Starosty Kwidzyńskiego Pana Jerzego Godzika. 

2.2 Wystąpienie Kierownika Powiatowego Doradztwa Rolniczego Pana Zbigniewa 

Kitlińskiego.  

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 na 2022r. 

7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Sadlinki 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sadlinki. 

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

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Białki. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Sadlinki w  roku 2022 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Sadlinki 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno- ekonomicznego  Gminy 

Sadlinki 2021-2030. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości lub 

spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej. 

12. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXII/206/2009 Rady Gminy Sadlinki z dnia 

23 kwietnia 2009 r. 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. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Sadlinki z dnia 

29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Sadlinki. 

14. Wolne Wnioski. 

15. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Sadlinki. 

 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Sadlinki 

 

Grzegorz Kopecki 


