
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY LINIA VIII KADENCJI                   

2018-2023 

 

I sesja – 20 listopada 2018 r. 

1/I/VIII/2018  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Linia; 

2/I/VIII/2018  w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Linia; 

3/I/VIII/2018  w sprawie powołania Komisji Gospodarczej; 

4/I/VIII/2018 w sprawie powołania Komisji Społeczno – Socjalnej; 

5/I/VIII/2018 w sprawie powołania Komisji Kultury i Oświaty; 

6/I/VIII/2018 w sprawie powołania Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska; 

7/I/VIII/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej; 

8/I/VIII/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

II sesja – 29 listopada 2018 r. 

9/II/VIII/2018 w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Statutu Gminy Linia 

10/II/VIII/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028; 

11/II/VIII/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2018 rok; 

12/II/VIII/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Linia 

13/II/VIII/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia 

14/II/VIII/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Linia 

15/II/VIII/2018 w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Linia gm. Linia 

16/II/VIII/2018 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Linia z organizacjami  

17/II/VIII/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki tej opłaty, ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku 

18/II/VIII/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Linia 

19/II/VIII/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

 

 



III sesja – 28 grudnia 2018 r. 

20/III/VIII/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 176/XVIII/VII/2016 Rady Gminy Linia z dnia 13 września 

2016r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wejherowskiemu na realizacje 

zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo na 

odcinku Nawcz-Osiek 

21/III/VIII/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 

22/III/VIII/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 

23/III/VIII/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na rok 2019 

24/III/VIII/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

25/III/VIII/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyzwania 

nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” 

26/III/VIII/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole” 

na lata 2019-2023 

27/III/VIII/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Linia w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

28/III/VIII/2018 w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Niepoczołowice, gm. Linia 

29/III/VIII/2018 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury pod 

nazwą Gminny Dom Kultury 

30/III/VIII/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/VI/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie zasad 

przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Linia i sołtysów oraz Sposobu ustalania 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy 

IV sesja – 30 stycznia 2019 r. 

31/IV/VIII/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

32/IV/VIII/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 

33/IV/VIII/2019 w sprawie statutu Gminy Linia 

34/IV/VIII/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Linia w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” 

35/IV/VIII/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii  

36/IV/VIII/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Linia na 2019 rok 

37/IV/VIII/2019 w sprawie przyjęcia planu rocznego w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 

rok 2019 

38/IV/VIII/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Linia 

39/IV/VIII/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzepcz (działka nr 490/5), gmina Linia 

40/IV/VIII/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i 

Kierunków zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia  



41/IV/VIII/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 472), 

gminy Linia 

42/IV/VIII/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  

V sesja – 25 Lutego 2019 r. 

43/V/VIII/2019 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

44/V/VIII/2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 

45/V/VIII/2019 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkasa 

na obszarze gminy Linia 

46/V/VIII/2019 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki  

47/V/VIII/2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 

specjalności, form Kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 

2019r. 

48/V/VIII/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia 

49/V/VIII/2019 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

50/V/VIII/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 178/2, 177/2, 176/2 175/2, 587/1, 

587/3, 587/4, 587/5, część działek 37/45, 169//53) gmina Linia 

51/V/VIII/2019 w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 427, po 

podziale cześć działki 427/2) gmina Linia  

52/V/VIII/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 65, 66 i część działki nr 64) 

53/V/VIII/2019 w sprawie przedłużenia na kolejny okres umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. 

J.Rotty 3 w Strzepczu  

54/V/VIII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu gabinetu dentystycznego w budynku Żłobka 

Gminnego „Promyczek” przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini wraz z majątkiem trwałym 

55/V/VIII/2019 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej 

w ewidencji: gruntów jako działka o nr 643/13 będące własnością Gminy Linia, położoną w 

obrębie geodezyjnym Linia gm. Linia 

 

 

VI sesja – 3 marca 2019 r. 



56/VI/VIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Lęborskiemu na realizacje zadania pod 

nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 13366 odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 13306 do m. Dziechno od km 0+000do km 4+000 

57/VI/VIII/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

58/VI/VIII/2019 W sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 

59/VI/VIII/2019 W sprawie zmiany statutów Sołectw 

60/VI/VIII/2019 W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Linia i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 

dnia 1 września 2019r. 

61/VI/VIII/2019 W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Linia nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 394/1 położona w obrębie geodezyjnym 

Miłoszewo gm. Linia 

62VI/VIII/2019 W sprawie wyrażenia zgody na zmianę i wykup gruntów położonych w miejscowości 

Miłoszewo 

63/VI/VIII/2019 W sprawie nadania nawy ulic na terenie wsi Linia gm. Linia 

64/VI/VIII/2019 W sprawie utworzenia punktu Przedszkolnego w Lini przy ul. Kaszubskiej 15 

65/VI/VIII/2019 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu obręby geodezyjnego Linia (działki nr 516/2) gm. Linia 

66/VI/VIII/2019 W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania   

67/VI/VIII/2019 W sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 260/3) 

gmina Linia 

VII sesja – 25 kwietnia 2019 r. 

68/VII/VIII/2019 W sprawie zatwierdzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy 

Linia oraz przyjęcia regulaminy korzystania z tych miejsc  

69/VII/VIII/2019 W Sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  

70/VII/VIII/2019 W sprawie powołania Komisji Kultury i Oświaty  

71/VII/VIII/2019 W sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

72/VII/VIII/2019 W sprawie powołania Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 

73/VII/VIII/2019 W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Linia 

z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 

  

 

VIII sesja – 17 czerwca 2019 r. 

74/VIII/VIII/201

9 

W sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy 



75/VIII/VIII/201

9 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu oraz udzielenia absolutorium wójtowi gminy 

76/VIII/VIII/201

9 

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

77/VIII/VIII/201

9 

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r. 

78/VIII/VIII/201

9 

W sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, 

trawników upraw rolnych oraz napełniania basenów ogrodowych powyżej 200litrów z 

wodociągu gminnego 

79/VIII/VIII/201

9 

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą 

Biblioteka Publiczna Gminy Linia za 2018rok 

80/VIII/VIII/201

9 

W sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy 

81/VIII/VIII/201

9 

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę i wykup gruntów położonych w miejscowości 

Miłoszewo 

82/VIII/VIII/201

9 

W sprawie przedłużenia na kolejny okres umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul, ks. 

J.Rotty 3 w Strzepczu. 

IX sesja – 8 lipca 2019 r. 

83/IX/VIII/2019 W sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

84/IX/VIII/2019 W sprawie zmian w budżecie Gminy Linia na 2019 rok 

85/IX/VIII/2019 W sprawie powołania Komisji Ładu, porządku Publicznego i Ochrony Środowiska  

86/IX/VIII/2019 W sprawie powołania Komisji Kultury i Oświaty 

87/IX/VIII/2019 W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

88/IX/VIII/2019 W sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

89/IX/VIII/2019 W sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Linia opinii o zgłoszonych 

kandydatów na Ławników do orzekania w sądach 

90/IX/VIII/2019 W sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pełniących funkcję kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Linia 

91/IX/VIII/2019 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działka nr 494/1), 

gmina Linia 

92/IX/VIII/2019 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 436/1 i 436/3 

oraz części działki 436/4), gmina Linia  

93/IX/VIII/2019 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzepcz (działka nr 276/1 i cześć działki 

nr 276/2), gmina Linia 

 

 

94/IX/VIII/2019 W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka o numerze ew. 727 o powierzchni 394m2, położonej w obrębie 

geodezyjnym Linia, gmina Linia 



95/IX/VIII/2019 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

obrębu geodezyjnego Linia (działki nr 156/2 i 149), gmina Linia 

96/IX/VIII/2019 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

obrębu geodezyjnego Strzepcz (działka nr 2566), gmina Linia 

97/IX/VIII/2019 W sprawie zatwierdzenia miejscowego okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad 

jeziorem w Strzepczu na działce 272 i 458/4 oraz przyjęcia Regulaminu korzystania z tego 

miejsca  

98/IX/VIII/2019 W sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego położonego w Zakrzewie 22/5 

99/IX/VIII/2019 W sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego położonego w Pobłociu ul. 

Szkolna 6. 

100/IX/VIII/201

9 

W sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Niepoczołowice, gmina Linia 

X sesja – 19 września 2019 r. 

101/X/VIII/2019 W sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

102/X/VIII/2019 W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. 

103/X/VIII/2019 W sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie wynagrodzenia nauczycieli przyjętego 

uchwałą nr 217/XXV/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 22 lutego 2009 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagrodzeń nauczycieli w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Linia  

104/X/VIII/2019 W sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych których 

właścicielem jest Gmina Linia 

105/X/VIII/2019 W sprawie podpisania porozumienia z Powiatem Wejherowskim dot. Przekazania Gminie 

Linia spraw związanych z zarządzaniem fragmentem drogi powiatowej nr 1419G działka nr 

174 obręb Miłoszewo  

106/X/VIII/2019 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 495/34 będąca własnością Gminy Linia, 

Położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. Linia 

107/X/VIII/2019 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działki nr 69/2, 75/2, 76, 77/1,77/2, 77/3), Gmina 

Linia 

108/X/VIII/2019 W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Niepoczołowice, gm. Linia 

109/X/VIII/2019 W sprawie wyboru Ławnika na kadencję 2020-2023 

110/X/VIII/2019 W sprawie zmieniająca uchwałę nr 74/VIII/VIII/2019 Rady Gminy Linia z dnia 17 czerwca 

2019r, w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy. 

111/X/VIII/2019 zmieniająca uchwałę nr 78/VIII/VIII/2019 Rady Gminy Linia z dnia 17 czerwca 2019r. w 

sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, 

trawników, upraw rolnych oraz napełniania basenów ogrodowych powyżej 200 litrów z 

wodociągu gminnego 

112/X/VIII/2019 W sprawie zmiany uchwały nr 64/VI/VIII/2019 Rady Gminy Linia z dnia 28 marca 2019 roku 

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lini przy ul. Kaszubskiej 15. 

 

XI sesja – 28 października 2019r.  



113/XI/VIII/2019       W sprawie udzielenia dotacji ochotniczej straży pożarnej w Strzepczu 

114/XI/VIII/2019       W sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2018 

115/XI/VIII/2019       W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 

116/XI/VIII/2019       W sprawie uchylenia uchwały nr. 228/XXIII/VII/2017 Rady Gminy Linia z dnia 15 

           lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa                           

                                     sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobłocie, gmina Linia”     

117/XI/VIII/2019       W sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania pomieszczeń w                         

placówkach oświatowych których właścicielem jest Gmina Linia 

118/XI/VIII/2019       W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 

Gminy Linia 

119/XI/VIII/2019       W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w 

tym podatku  

120/XI/VIII/2019       W sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schroniskach 

dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  

121/XI/VIII/2019       W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

122/XI/VIII/2019      W sprawie nadania nowych ulic na terenie wsi Niepoczołowice, gmina Linia  

123/XI/VIII/2019      W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Linia i nadania jej statutu 

124/XI/VIII/2019      W sprawie zmieniająca uchwałę nr. 13/XVI/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 28 

czerwca 2012 roku w spawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej Gminy Linia  

 

XII sesja – 25 listopada 2019r.  

125/XII/VIII/2019      W sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

126/XII/VIII/2019      W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 

127/XII/VIII/2019      W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty, ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

128/XII/VIII/2019      W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej  



129/XII/VIII/2019      W sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonych w 

miejscowościach Kobylasz i Strzepcz 

130/XII/VIII/2019      W sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Niepoczołowice (działki nr. 436/1 i 436/3 oraz części działki 436/4) Gmina Linia oraz w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

geodezyjnego Niepoczołowice, gm Linia 

131/XII/VIII/2019      W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu geodezyjnego Pobłocie, gm Linia  

132/XII/VIII/2019      W sprawie uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

133/XII/VIII/2019      W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

134/XII/VIII/2019      W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

135/XII/VIII/2019      W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Linia z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2020 rok 

136/XII/VIII/2019      W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  

137/XII/VIII/2019      W sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Linia  

 

XIII sesja – 19 grudnia 2019r.  

138/XIII/VIII/2019      W sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 

139/XIII/VIII/2019      W sprawie zmian w budżecie Gminy Linia w 2019r.  

140/XIII/VIII/2019      W sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2020r. 

141/XIII/VIII/2019      W sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 

142/XIII/VIII/2019      W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu  

143/XIII/VIII/2019   W sprawie zmiany uchwały nr. 94/IX/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 29 

października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia 1m2 pasa drogowego dróg 

publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Linia  

 

XIV sesja – 30 stycznia 2020r.  



144/XIV/VIII/2020   W sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 

 rok 2020 

145/XIV/VIII/2020   W sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz 

specjalności form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2020 roku 

146/XIV/VIII/2020   W sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini w 

Przedszkole Samorządowe Nr. 1 w Lini  

147/XIV/VIII/2020   W sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do Przedszkola Samorządowego w 

Lini oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Linia jest 

organem prowadzącym, ustalenia liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  

148/XIV/VIII/2020   W sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i zwolnień 

od tej opłaty  

149/XIV/VIII/2020   W sprawie realizacji wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego o 

przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielonej przez sejmik Województwa 

Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod 

nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” realizowanych na terenach wiejskich  

150/XIV/VIII/2020   W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminy Linia 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 298 położona w obrębie geodezyjnym 

Linia, Gmina Linia  

151/XIV/VIII/2020   Zmieniająca uchwałę nr. 38//IV/VIII/2019 Rady Gminy Linia z dnia 30 stycznia 

2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Linia 

 

 

XV sesja – 10 marca 2020r.  

152/XV/VIII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Wejherowa na 

realizację zadania pod nazwą „Budowa parkingu przy ul. Alojzego Jagalskiego w Wejherowie” 

153/XV/VIII/2020  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030 

154/XV/VIII/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 



155/XV/VIII/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

156/XV/VIII/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/VI/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku w 

sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Linia i sołtysów oraz sposobu 

ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy zmienionej 

uchwałami Nr 135/XV/VI/2012 z dnia 18 maja 2012 roku oraz Nr 30/III/VIII/2018 z dnia 28 

grudnia 2018 roku. 

157/XV/VIII/2020 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki 

158/XV/VIII/2020  w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Działania 5.3. Opieka 

nad dziećmi do lat 3, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/20 

159/XV/VIII/2020  w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach  Działania 6.2.2 

Rozwój usług społecznych, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20.  

160/XV/VIII/2020  w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa boiska 

wielofunkcyjnego w m. Zakrzewo na dz. 114/2 obręb Zakrzewo i w m. Kętrzyno na dz. 165/7 

obręb Kętrzyno – Gmina Linia” 

161/XV/VIII/2020  w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni 

drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej w Lini” w ramach działania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów całej infrastruktury, 

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operację typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych”  PROW 2014-2020 

162/XV/VIII/2020  w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Linia 

163/XV/VIII/2020  w sprawie uchylenia uchwały Nr 145/XIV/VIII/2020 Rady Gminy Linia z dnia 30 

stycznia 2020 roku w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 

specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2020 roku. 

164/XV/VIII/2020  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2020 

165/XV/VIII/2020  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Linia na 2020 rok. 



166/XV/VIII/2020  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lini za 2019 rok 

167/XV/VIII/2020  w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Lewino, gm. Linia 

168/XV/VIII/2020  w sprawie przedłużenia na kolejny okres umowy najmu lokalu mieszkalnego 

przy ul. Leśnej 1/1 w Lini 

169/XV/VIII/2020  w sprawie wyrażenia zgody na do sprzedaż nieruchomości  oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka o nr 727 będącą własnością Gminy Linia,  położone  w  obrębie  

geodezyjnym Linia gm. Linia 

170/XV/VIII/2020  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 53/3 i 52/3  będącą własnością 

Gminy Linia,  położone  w  obrębie  geodezyjnym Linia gm. Linia 

171/XV/VIII/2020  w sprawie wyrażenia zgody na  dzierżawę  nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 37 o powierzchni 3400 m², położonej w 

obrębie geodezyjnym Osiek, gm.  Linia, własność Gmina Linia oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

172/XV/VIII/2020  w sprawie wyrażenia zgody na  dzierżawę  nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze 530/26 o powierzchni 2407 m² i 530/27 

o powierzchni 3735 m², położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gm.  Linia, własność Gmina 

Linia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 

173/XV/VIII/2020  w sprawie wyrażenia zgody na  dzierżawę  nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 10 o powierzchni 700 m², położonej w 

obrębie geodezyjnym Lewino, gm.  Linia, własność Gmina Linia oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

174/XV/VIII/2020  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

175/XV/VIII/2020  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzepcz (działka nr 490/5), gmina Linia 



176/XV/VIII/2020  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 130 i 131 – 

działka nr 131 obecnie stanowi część działki nr 590), gmina Linia 

177/XV/VIII/2020  w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości 

gruntowych na rzecz Biblioteki publicznej Gminy Linia. 

178/XV/VIII/2020  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia.  

 

XVI SESJA – 30 KWIETNIA 2020 

179/XVI/VIII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Gdańsku na zakup radiowozu policyjnego  

180/XVI/VIII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na 

realizację zadań na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Linia.  

181/XVI/VIII/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030  

182/XVI/VIII/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok  

183/XVI/VIII/2020 w sprawie  przyjęcia  sprawozdania z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 

184/XVI/VIII/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Linia 

185/XVI/VIII/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu.  

 

186/XVI/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do złożenia wniosku i realizacji zadania pn. 

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczyce  

 

XVII SESJA – 25 CZERWCA 2020 

187/XVII/VIII/2020 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy 

188/XVII/VIII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium wójtowi gminy 

189/XVII/VIII/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Linia za 2019 r. 

190/XVII/VIII/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury pod nazwą Gminny Dom Kultury w Lini za 2019 r. 



191/XVII/VIII/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 

zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 150020G Miłoszewo – Karpaty na odc. 

970MB 

192/XVII/VIII/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 

193/XVII/VIII/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 

194/XVII/VIII/2020 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w oparciu o 

analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej 

195/XVII/VIII/2020 w sprawie świadczenia usługi telekomunikacyjnej na terenie Gminy Linia 

196/XVII/VIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę i wykup gruntów położonych w 

miejscowości Niepoczołowice 

197/XVII/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 168/3 w obrębie geodezyjnym Miłoszewo w 

gminie Linia. 

198/XVII/VIII/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Linia 

199/XVII/VIII/2020 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Linia na 

lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” 

200/XVII/VIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Czarnym na działce nr ewid. 33 w miejscowości 

Potęgowo, obręb Niepoczołowice, gmina Linia przy terenie działki nr ewid. 329/1 dla Związku 

Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP Rumia. 

 

XVIII SESJA – 3 WRZEŚNIA 2020 

201/XVIII/VIII/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 

202/XVIII/VIII/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 

203/XVIII/VIII/2020 w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Lewinko, gm. Linia 

204/XVIII/VIII/2020 w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Lewinko, gm. Linia 

205/XVIII/VIII/2020 w sprawie przedłużenia na kolejny okres umowy najmu lokalu 

mieszkalnego nr 22/4 w Zakrzewie. 

206/XVIII/VIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w 

miejscowości Miłoszewo 

207/XVIII/VIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 73 o powierzchni 2500m2, położonej w 



obrębie geodezyjnym Osiek, gm. Linia, własność Gmina Linia oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

208/XVIII/VIII/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini 

zatwierdzonego Uchwałą Nr 29/III/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 30 stycznia 2015r. 

209/XVIII/VIII/2020 w sprawie zmiany statutu Gminy Linia 

 

XIX SESJA – 15 PAŹDZIERNIKA 2020 

210/XIX/VIII/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 

211/XIX/VIII/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 

212/XIX/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja sceny 

nad jeziorem w Strzepczu oraz budowa pomieszczenia gospodarczego” w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

213/XIX/VIII/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w na terenie wsi Strzepcz, gm. Linia   

214/XIX/VIII/2020 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia. 

215/XIX/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice, gmina Linia w 

zakresie działki o nr 473/2 

216/XIX/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 20/2 w obrębie geodezyjnym Smażyno w 

gminie Linia 

217/XIX/VIII/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

218/XIX/VIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia użytkowego, 

znajdującego się w budynku Zespołu Szkół w Lini ul. Szkolna 1, własność Gminy Linia 

XX SESJA – 23 LISTOPAD 2020 

219/XX/VIII/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 

220/XX/VIII/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 

221/XX/VIII/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno - wypoczynkowe 



222/XX/VIII/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

obszarze gminy Linia 

223/XX/VIII/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 260/3), 

gmina Linia 

224/XX/VIII/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działka nr 494/1), gmina 

Linia 

225/XX/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 23/15 w obrębie geodezyjnym Linia w gminie 

Linia. 

226/XX/VIII/2020 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Linia 

227/XX/VIII/2020 w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów 

dziennych na terenie Gminy Linia 

228/XX/VIII/2020 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Linia z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na 2021 rok. 

XXI SESJA – 10 GRUDNIA 2020 

229/XXI/VIII/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno - wypoczynkowe 

 

230/XXI/VIII/2020 zmieniającą uchwałę Nr 222/XX/VIII/2020 Rady Gminy Linia z dnia 23 listopada 

2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Linia. 

 

XXII SESJA – 17 GRUDNIA 2020 

231/XXII/VIII/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 

232/XXII/VIII/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 

233/XXII/VIII/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2021 rok 

234/XXII/VIII/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036 

235/XXII/VIII/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Linia 



236/XXII/VIII/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzepcz (działka nr 276/1 i część działki nr 

276/2), gmina Linia. 

237/XXII/VIII/2020 w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla studentów 

studiów dziennych na terenie Gminy Linia 

238/XXII/VIII/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/VI/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku w 

sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Linia i sołtysów oraz sposobu 

ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy, zmienionej 

uchwałami Nr 135/XV/VI/2012 z dnia 18 maja 2012 roku, Nr 30/III/VIII/2018 z dnia 28 grudnia 

2018 roku oraz Nr 156/XV/VIII/2020 z dnia 10 marca 2020 roku 

XXIII SESJA – 11 MARCA 2021 

239/XXIII/VIII/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Wejherowskiemu na 

realizację zadań na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Linia 

240/XXIII/VIII/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 

241/XXIII/VIII/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 

242/XXIII/VIII/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok 

243/XXIII/VIII/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021r 

244/XXIII/VIII/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Gminy na 

2020 rok 

245/XXIII/VIII/2021 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Linia oraz 

sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy. 

246/XXIII/VIII/2021 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet Sołtysów Gminy Linia. 

247/XXIII/VIII/2021 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki 

248/XXIII/VIII/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia 

249/XXIII/VIII/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Lewino, gm. Linia 

250/XXIII/VIII/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Strzepcz, gm. Linia 

251/XXIII/VIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości 

Miłoszewo 

252/XXIII/VIII/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 210/4 będącą własnością Gminy Linia 

zabudowanej stacją transformatorową, położoną w obrębie geodezyjnym Linia, gm. Linia 



253/XXIII/VIII/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

254/XXIII/VIII/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (dz. nr 23/16), gmina Linia 

255/XXIII/VIII/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (cz. dz. nr 472), gmina Linia 

256/XXIII/VIII/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice, gmina Linia 

257/XXIII/VIII/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pobłocie, gmina Linia 

258/XXIII/VIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Linia, gmina Linia 

259/XXIII/VIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania obrębu geodezyjnego Niepoczołowice w gminie Linia   

260/XXIII/VIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu gabinetu dentystycznego w 

budynku Żłobka Gminnego „Promyczek” przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini wraz z majątkiem trwałym. 

261/XXIII/VIII/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr 5/II/IV/2002 Rady Gminy Linia w sprawie 

przyjęcia regulaminu Rady Gminy Linia z dnia 02.12.2002r. 

262/XXIII/VIII/2021 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 

rok 2021 

263/XXIII/VIII/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za rok 2020 

264/XXIII/VIII/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Linia na rok 2021 

265/XXIII/VIII/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Linia na rok 2021   

 

XXIV SESJA – 26 KWIETNIA 2021 

266/XXIV/VIII/2021 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036 

267/XXIV/VIII/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 

268/XXIV/VIII/2021 w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Linia 



269/XXIV/VIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Strzepcz oraz dla części 

obrębu geodezyjnego Pobłocie w gminie Linia 

 

270/XXIV/VIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 530/1 w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice 

w gminie Linia 

271/XXIV/VIII/2021 w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Lewinko, gm. Linia 

272/XXIV/VIII/2021 w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Statutu Gminy Linia 

273/XXIV/VIII/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Linia 

274/XXIV/VIII/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 

275/XXIV/VIII/2021 w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny dla Gminy Linia na lata 2021-2023 

 

 

 

 

 


