
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY LINIA VIII KADENCJI                   

2002-2006 

 

I sesja – 18 listopada 2002 r. 

NUMER 

UCHWAŁY 
W SPRAWIE 

1/I/IV/2002 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Linia 

2/I/IV/2002 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Linia  

3/I/IV/2002 Powołania Doraźnej Komisji Regulaminowej 

 

II sesja – 02 grudnia 2002r. 

4/II/IV/2002 Zmiany statutu Gminy Linia 

5/II/IV/2002 Przyjęcia regulaminu Rady Gminy Linia  

6/II/IV/2002 Powołania Komisji Gospodarczej  

7/II/IV/2002 Powołania Komisji Społeczno-Socjalnej  

8/II/IV/2002 Powołania Komisji Kultury i Oświaty 

9/II/IV/2002 Powołania Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska  

10/II/IV/2002 Powołania Komisji Rewizyjnej 

11/II/IV/2002 Ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania 

niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego 

12/II/IV/2002 Ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania 

niezbędne do wymiaru podatku rolnego  

13/II/IV/2002 Ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania 

niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości  

14/II/IV/2002 Określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 

15/II/IV/2002 Ustalenia taryfy ryczałtowej dla ciepła dostarczanego przed Gminę Linia do 

mieszkań w celu ich ogrzania  



16/II/IV/2002 Określenia wysokości opłat lokalnych oraz w sprawie ustalenia podatku od 

posiadania psów na terenie Gminy Linia 

17/II/IV/2002 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Linia 

18/II/IV/2002 Ustalenia zasad użytkowania na terenie Gminy Linia miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych  

19/II/IV/2002 Uchwalenia Regulaminu dostarczenia rady i odprowadzania ścieków w Gminie 

Linia 

20/II/IV/2002 Zatwierdzenia jednorazowej opłaty ze wydanie pozwolenia na podłączenie do 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  

21/II/IV/2002 Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy oraz diety miesięcznej dla 

Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy  

 

III Sesja – 23 grudnia 2002r. 

22/III/IV/2002 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 106 we wsi Osiek w Gminie Linia 

23/III/IV/2002 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Potęgowo w Gminie Linia  

24/III/IV/2002 Zmian w budżecie Gminy na 2002r. 

25/III/IV/2002 Zmian w budżecie Gminy na 2003r. 

26/III/IV/2002 Ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 

27/III/IV/2002 Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego 

doprowadzenia ścieków  

28/III/IV/2002 Upoważnienie dyrektora Zespołu szkół w Strzepczu do utworzenia środka 

specjalnego  

29/III/IV/2002 Przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w celu dostępu do 

informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne  

 

IV sesja - 26 lutego 2003r. 

30/IV/IV/2003 Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2003r. 

31/IV/IV/2003 Zmieniającą uchwałę Nr 17/II/IV/2002 Rady Gminy Linia z dnia 2 grudnia 2002r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 

Gminy Linia 



32/IV/IV/2003 Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w gminnych jednostkach 

organizacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego 

punktu w złotych 

33/IV/IV/2003 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Linia 

w latach 2003 - 2007 

34/IV/IV/2003 Zmieniająca uchwałę Nr 21/II/IV/2002 Rady Gminy Linia z dnia 2 grudnia 2002r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy oraz diety miesięcznej dla 

Przewodniczącego Rady Gminy 

 

V sesja – 26 marca 2003r. 

35/V/IV/2003 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2002r. oraz 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

36/V/IV/2003 Zmian w budżecie Gminy na 2003r. 

37/V/IV/2003 Zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

38/V/IV/2003 Zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na odżywianie uczniów w szkołach 

podstawowych i gimnazjach w ramach zadań własnych gminy oraz ramach 

odstąpienia od zwrotu wydatków na odżywianie 

39/V/IV/2003 Określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych Gminy Linia 

40/V/IV/2003 Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

niezabudowanej położonej w obrębie ew. Zakrzewo oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako dz. O nr. Ew. 32/8 o pow. 1.19.00ha 

41/V/IV/2003 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Strzepcz w Gminie Linia 

42/V/IV/2003 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Linia w Gminie Linia  

43/V/IV/2003 Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 229/2 we wsi Smażyno w Gminie Linia  

44/V/IV/2003 Odrzucenia protestu zgłoszonego do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Linia dot. działek Nr 143/7, 

143/8, 1436, 142/2 (część) 141/2 (część), 140/2 (część), 138, 137, 132 (część), 

131 (część), 130/1, 316/4 (część) i 128 (część) 

 

 

VI Sesja 08. Maja 2003r. 



45/VI/IV/2003 Zmiany uchwały Nr 280/XXX/III/2002 Rady Gminy Linia z dnia 28 czerwca 

2002r. w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i 

studentów na terenie Gminy Linia 

46/VI/IV/2003 Zmiany uchwały Nr 276/XXX/III/2002 Rady Gminy Linia z dnia 28 czerwca 

2002r. W sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod tytułem „Najładniejsza 

Wieś i indywidualna posesja Gminy Linia” 

47/VI/IV/2003 Zatwierdzenia Statutów Sołectw 

48/VI/IV/2003 Kontynuacji Pomorskiego Programu Odnowy Wsi dla Sołectwa Niepoczołowice  

49/VI/IV/2003 Przystąpienia Sołectwa Smażyno do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi 

50/VI/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Linia dot. działek nr 143/7, 143/8, 143/6, 142/2, 141/2cz., 140/2cz., 138, 137, 

132cz., 131., 130/1, 316/4cz., 128cz. Gminy Linia 

51/VI/IV/2003 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 568/9 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Linia 

52/VI/IV/2003 Podpisania porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego Wspólnej 

redizacji zadania „Budowa drogi Niepoczołowice - Kamienica Królewska” 

53/VI/IV/2003 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części dz. Nr 507 we wsi Strzepcz, gm. Linia 

 VII Sesja  -  09 lipca 2003r. 

54/VII/IV/2003 Zaakceptowania planu rozwoju wsi Smażyno oraz wyznaczenia gminnego 

koordynatora Pomorskiego Programu Odnowy Wsi 

55/VII/IV/2003 Nieodpłatnego przejęcia jako darowiznę na rzecz Gminy Linia nieruchomości 

niezabudowanych, stanowiących drogę, oznaczone ewidencyjnie jako działki Nr 

47/3 i 47/7  położone w Strzepczu będące własnością Agnieszki Wenta  

56/VII/IV/2003 Wyboru przedstawicieli Gminy Linia do reprezentowania w Stowarzyszeniu 

Powiatów, Miast i Gmin „Ochrony pradoliny rzeki Łeby i wód Bałtyku” 

57/VII/IV/2003 Uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Linia 

58/VII/IV/2003 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr 86 (część), 304 LP (część) we wsi Osiek w Gminie 

Lina 

59/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działki nr 200/14 położonej na wsi linia 



60/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działki nr 200/35 położonej we wsi Linia 

61/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działki nr 59/9 położonej we wsi Linia 

62/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działek nr 598/29 i 598/30 położonych we wsi Linia 

63/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działki nr 173/1 położonej we wsi Linia  

64/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia  dla obszaru częśći działki nr 60/2 położonej we wsi Linia 

65/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działek nr 600/38 i 600/40 położonych we wsi Linia 

66/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działek nr 279/52, 279/53, 279/59, 279/65, 

279/66,położonych we wsi Strzepcz  

67/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działki nr 256/30 położonej we wsi Strzepcz  

68/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działki nr 219/36 położonej we wsi Strzepcz 

69/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działek nr 502/28 i 502/33 (część) położonych we wsi 

Niepoczołowice 

70/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działek nr 21/1 i 21/2 położonych we wsi 

Niepoczołowice 

71/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działki nr 334/3 położonej we wsi Pobłocie 

72/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru część działki nr 334/4 położonej we wsi Pobłocie 

73/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działki nr 181/3 położonej we wsi Zakrzewo 

74/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru częśći działki nr 12/2 położonej we Wsi Miłoszewo  

75/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru działek nr 14/72, 14/74, 14/76, 14/77, 14/78 położonych 

we wsi Lewino 



76/VII/IV/2003 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Linia dla obszaru części działki nr 174 położonej we wsi Lewino 

 

VIII sesja 10 września 2003r. 

77/VIII/IV/2003 Zmiany porozumienia ze starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia 

niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do 

prowadzenia przez organy Gminy Linia 

78/VIII/IV/2003 Aneksu do porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały Nr 52/VI/IV/2003 

dotyczącego wspólnej realizacji zadania „Budowa drogi Niepoczołowice – 

Kamienica Królewska” 

79/VIII/IV/2003 Nadania nazw ulicom na terenie wsi Linia gm. Linia 

80/VIII/IV/2003 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku komunalnym położonym w Lini przy ul. 

Łąkowej 7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie na 

działce ew. nr 514/16 

81/VIII/IV/2003 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 

Nr 65 stanowiącym własność Gminy Linia , położona w obrębie ewidencyjnym 

Miłoszewo, gm. Linia 

82/VIII/IV/2003 Powołania drugiego zastępcy kierownika USC w Lini 

83/VIII/IV/2003 Przystąpienia Gminy Linia jako członek założyciel do Stowarzyszenia 

Turystycznego „Ziemia wejherowska” 

84/VIII/IV/2003 Przystąpienie do zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

85/VIII/IV/2003 Zmian w budżecie Gminy na 2003r. 

 

 

IX sesja 29 października 2003r. 

86/IX/IV/2003 Wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie 

87/IX/IV/2003 Wyboru ławników do Sądu okręgowego w Gdańsku w tym do Sądu Pracy i 

Ubezpieczeń Społecznych 

88/IX/IV/2003 Utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminny Dom Kultury 

89/IX/IV/2003 Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Linia 



90/IX/IV/2003 Zmian w budżecie na 2003r. 

 X sesja 05 grudnia 2003r. 

91/X/IV/2003 Nadania statutu Gminnemu Domowi Kultury w Lini 

92/X/IV/2003 Zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu „Biblioteka Publiczna Gminy 

Linia” 

93/X/IV/2003 Zmian w budżecie Gminy w 2003r. 

94/X/IV/2003 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego 

nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym oznaczonej nr 

ewidencji gruntów jako działka o nr. Ew. 568/9 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Linia ul. Długa 12 

95/X/IV/2003 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego 

nieruchomościami niezabudowanymi oznaczonej w ewiolencji gruntów jako 

działka o nr ew. 568/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Linia ul. Długa 20 

96/X/IV/2003 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu m. Linia, Gmina Linia 

97/X/IV/2003 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu m. Strzepcz, Gmina Linia 

98//X/IV/2003 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego panu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu m. Osiek, gmina Linia 

99/X/IV/2003 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 64(część) we wsi Pobłocie w Gminie Linia 

100/X/IV/2003 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani 

przestrzennego dla fragmentu wsi Linia, w gminie Linia 

101/X/IV/2003 Określanie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 

102/X/IV/2003 Ustalanie taryfy ryczałtowej dla ciepła dostarczanego przez Gminę Linia do 

mieszkań w celu ich ogrzania 

103/X/IV/2003 Określanie wysokości opłat lokalnych oraz w sprawie ustalenia podatków od 

posiadania psów na Terenie Gminy Linia 

104/X/IV/2003 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miny Linia 

105/X/IV/2003 Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

 

XI Sesja – 29 grudnia 2003r. 



106/XI/IV/2003 Zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury 

pod nazwą Gminny Dom Kultury 

107/XI/IV/2003 Zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu „Biblioteka Publiczna Gminy 

Linia” zmienionej uchwałą Nr 92/X/IV/2003 Rady Gminy Linia z dnia 5 grudnia 

2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu „Biblioteka 

Publiczna Gminy Linia” 

108/XI/IV/2003 Zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko kierownika instytucji kultury 

pod nazwą „Biblioteka Publiczna Gminy Linia” 

109/XI/IV/2003 Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków  

110/XI/IV/2003 Zmian w budżecie Gminy 2003r. 

 

XII sesja – 20 lutego 2004r. 

111/XII/IV/2004 Wystąpienia z wnioskiem o zmianę charakteru miejscowości z Przysiółka  

112/XII/IV/2004 Przyjęcia Gminnego Programu Praktyki i rozwiązywania problemów 

Alkoholowych na 2004r. 

 

XIII Sesja – 19 marca 2004r. 

113/XIII/IV/2004 Upoważnienia Wójta Gminy do współdziałania i podpisania porozumienia 

dotyczącego wspólnej budowy drogi Nr 10233 na odcinku Kamienica 

Królewska - Niepoczołowice 

114/XIII/IV/2004 Przeprowadzenie konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości 

Lewinko z „przysiółka” na „wieś” 

115/XIII/IV/2004 Określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Lewinko dotyczących 

zmiany rodzaju miejscowości  

116/XIII/IV/2004 Wystąpienia z wnioskami o zmianę rodzaju miejscowości „Lewinko” z 

przysiółka na wieś 

117/XIII/IV/2004 Budżetu gminy  linia na 2004r. 

118/XIII/IV/2004 Zawarcia porozumienia z powiatem wejherowskim dotyczącego wspólnej 

realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego 

wspomaganie obsługi działalności ratowniczych na obszarze powiatu 

wejherowskiego” 

119/XIII/IV/2004  Zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego wspólnej 

realizacji projektu „E-powiat-rozwój elektroniczny usług publicznych na 

terenie powiatu wejherowskiego” 



 

XIV sesja – 27 kwietnia 2004r. 

120/XIV/IV/2004 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2003r oraz 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

121/XIV/IV/2004 Zawarcia porozumienia z powiatem Wejherowskim dotyczącego wspólnej 

realizacji projektu „Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania 

działań ratowniczych w powiecie wejherowskim” 

122/XIV/IV/2004 Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w gminnych jednostkach 

organizacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego 

punktu w złotych 

123/XIV/IV/2004 Zmiany uchwały Nr 280/XXX/III/2002 Rady Gminy Linia z dnia 28 czerwca 

2002r. w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i 

studentów na terenie gminy Linia zmienionej uchwałę Nr 45/VI/IV/2003 Rady 

Gminy Linia z dnia 8 maja 2003r. 

124/XIV/IV/2004 Zmiany uchwały 276/XXX/III/2002 Rady Gminy Linia z dnia 28 czerwca 

2002r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod tytułem 

„Najładniejszą wieś i indywidualną posesje Gminy Linia” zmienionej uchwałą 

Nr 46/VI/IV/2003 Rady Gminy Linia z dnia 8 maja 2003r. 

125/XIV/IV/2004 Zaopiniowania projektu obszarów specjalnej ochrony na terenie Gminy Linia 

126/XIV/IV/2004 Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

127/XIV/IV/2004 Zmian w budżecie Gminy na 2004r. 

 

XV sesja 24 czerwca 2004r. 

128/XV/IV/2004 Wygaśnięcia mandatu radnego  

129/XV/IV/2004 Zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora instytutu kultury 

pod nazwą Gminny Dom Kultury 

130/XV/IV/2004 Przystąpienia Sołectwa Strzepcz do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi 

131/XV/IV/2004 Kontynuacji Pomorskiego Programu Odnowy Wsi dla Sołectwa Smażyno 

132/XV/IV/2004 Zaakceptowania planu rozwoju wsi Strzepcz oraz wyznaczenia gminnego 

koordynatora Pomorskiego Programu Odnowy Wsi 

133/XV/IV/2004 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki 

organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Lini  z tytułu należności pieniężnych, 

udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania upoważnionego 

do tego organu 



134/XV/IV/2004 Zabezpieczenia przyznanych środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i 

Sportu na budowę Sali gimnastycznej w Strzepczu 

135/XV/IV/2004 Zmian w budżecie Gminy na 2004r. 

 

XVI sesja 06 sierpnia 2004r. 

136/XVI/IV/2004 Zmian w budżecie Gminy na 2004r. 

137/XVI/IV/2004 Powołania doraźnej komisji do spraw opracowania Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy Linia 

138/XVI/IV/2004 Uprawnienia Wójta Gminy Linia do zawarcia porozumienia z Gminą 

Sierakowice oraz Powiatem Wejherowskim dotyczącego wzajemnych rozliczeń 

związanych ze wspólną inwestycją w postaci finansowania budowy drogi 

powiatowej Niepoczołowice – Kamienica Królewska 

 

XVII sesja 16 września 2004r. 

139/XVII/IV/2004 Zmian w budżecie Gminy na 2004r. 

140/XVII/IV/2004 Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru części działki nr 170/6 położonej we wsi Lewino z 

ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia 

141/XVII/IV/2004 Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru działek nr 95/11 i 95/12 położonych we wsi 

Miłoszewo z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia  

142/XVII/IV/2004 Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru częśći działki nr 223 położonej we wsi 

Niepoczołowice z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia  

143/XVII/IV/2004 Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru działek nr 507/11 i 510/2 część położonych we wsi 

Strzepcz z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia 

144/XVII/IV/2004 Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru części działki Nr 170/6 położonej we wsi Lewino 

w Gminie Linia 



145/XVII/IV/2004 Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru działek Nr 95/11 i 95/12 położonych we wsi 

Miłoszewo w Gminie Linia 

146/XVII/IV/2004 Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru części działki Nr 223 położonej we wsi 

Niepoczołowice w Gminie Linia 

147/XVII/IV/2004 Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru działek Nr 507/1 i 510/2 część położonych we wsi 

Strzepcz w Gminie Linia 

148/XVII/IV/2004 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Potęgowo i w gminie Linia 

149/XVII/IV/2004 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Linia, w Gminie Linia 

150/XVII/IV/2004 Przystąpienia do zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

151/XVII/IV/2004 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

o nr 53/3, stanowiąca własność Gminy Linia położona w obrębie 

ewiolencyjnym w Gminie Linia  

152/XVII/IV/2004 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewiolencji gruntów jako działka 

o nr 229/12 stanowiąca własność Gminy Linia położona w obrębie 

ewiolencyjnym Smażyno Gmina Linia 

153/XVII/IV/2004 Wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Linia oraz o 

zapewnienie im opieki 

154/XVII/IV/2004 Uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2004-2011 

obejmującego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Linia na lata 2004-2011 

155/XVII/IV/2004 Zwolnienia z obowiązku życia w drodze przetargu oraz w Sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości. 

Zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 520/1 

położonej w Potęgowie Gminy Linia 

156/XVII/IV/2004 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomościami 

niezabudowanej oznaczanej w ewidencji gruntów Stanowiącej własność 

Gminy Linia  położone w obrębie ewidencyjnym Linia 

XVIII sesja – 11 październik 2004r. 

157/XVIII/IV/2004 Zmiany w budżecie Gminy na 2004r. 

 



XIX sesja – 27 październik  2004r. 

158/XIX/IV/2004 Zmiany w budżecie Gminy na 2004r. 

159/XIX/IV/2004 Zmian uchwały Nr 6/II/IV/2002 Rady Gminy Linia z dnia 2 grudnia 2002r. w 

sprawie powołania Komisji Gospodarczej 

160/XIX/IV/2004 Zmiany uchwały Nr 7/II/IV/2002 Rady Gminy Linia z dnia 2 grudnia 2002r. w 

sprawie powołania Komisji Społeczno- Socjalnej 

161/XIX/IV/2004 Przyjęcia Planu Rozwoju lokalnego Gminy Linia na lata 2004-2013 

162/XIX/IV/2004 Zaakceptowania planu rozwoju wsi Linia oraz wyznaczenia gminnego 

koordynata 

163/XIX/IV/2004 Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Linia z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

164/XIX/IV/2004 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu miejscowości Linia , Gmina Linia 

 

XX sesja – 08 grudzień 2004r. 

165/XX/IV/2004 Zmian w budżecie na 2004r. 

166/XX/IV/2004 Ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 

167/XX/IV/2004 Ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania niezbędne do wymiaru i poborowi podatku leśnego 

168/XX/IV/2004 Ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania niezbędne do wymiaru rolnego 

169/XX/IV/2004 Określenia stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku  

170/XX/IV/2004 Ustalenia taryfy ryczałtowej dla ciepła dostarczanego przez Gminę  dnia do 

mieszkań w celu ich ogrzania  

171/XX/IV/2004 Określenia wysokości opłat lokalnych oraz w sprawie ustalenia podatku od 

posiadania psów na terenie Gminy Linia 

172/XX/IV/2004 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy 

Linia 

173/XX/IV/2004 Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 



174/XX/IV/2004 Przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Linia 

175/XX/IV/2004 Oddania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wejherowskiego 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Linia 

176/XX/IV/2004 Oddania w drodze darowizny na rzecz powiatu wejherowskiego nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Linia 

 

XXI sesja – 28  grudzień 2004 

177/XXI/IV/2004 Zmian w budżecie Gminy na 2004r. 

 

XXII sesja – 22 luty 2005 

178/XXII/IV/2005 Budżetu Gminy Linia na 2005r. 

179/XXII/IV/2005 Bankowej obsługi budżetu 

180/XXII/IV/2005 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2005r. 

181/XXII/IV/2005 Współdziałania z Gminą Żukowo w zakresie współpracy kulturalnej 

182/XXII/IV/2005 Wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Linia oraz o 

zapewnienie im opieki 

183/XXII/IV/2005 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi Niepoczołowice i Potęgowo, gmina Linia 

184/XXII/IV/2005 Przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

185/XXII/IV/2005 Stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Strzepcz z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

186/XXII/IV/2005 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu miejscowości Strzepcz gminy Linia 

187/XXII/IV/2005 Ustalenia trybu postępowania o uchwalenia dotacji z budżetu gminy, sposobu 

jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania dla 

podmiotu nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących 

zadania zlecona z zakresu zadań publicznych należących do Gminy  

188/XXII/IV/2005 Nadania nazw ulic na terenie wsi Lewinko , gm. Linia 

 



XXIII Sesja 31 marca 2005 

189/XXIII/IV/2005 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za  2004r. oraz 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

190/XXIII/IV/2005 Zmian w budżecie Gminy na 2005r. 

191/XXIII/IV/2005 Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

192/XXIII/IV/2005 Utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy 

Linia 

193/XXIII/IV/2005 Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w gminnych jednostkach 

organizacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości 

jednego punktu w złotych 

194/XXIII/IV/2005 Zmiany uchwały Nr 3/I/IV/2002 Rady Gminy Linia z dnia 18 listopada 2002r. 

w sprawie powołania Doraźnej Komisji Regulaminowej 

195/XXIII/IV/2005 Ustanowienia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze 

Socjalnym dla uczniów , słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie 

Gminy Linia 

196/XXIII/IV/2005 Zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Linia na lata 2004 - 2013 

 

XXIV Sesja 19 maja 2005 

197/XXIV/IV/2005 Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację 

zadania ułożenie dywanika w miejscowości Linia i Zakrzewo ok. 1,5 km 

198/XXIV/IV/2005 Zmian w budżecie Gminy na 2005r. 

199/XXIV/IV/2005 Wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 195/XXIII/IV/2005 Rady Gminy Linia 

z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów słuchaczy i 

wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Linia 

200/XXIV/IV/2005 Wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych, położonych w 

obrębie geodezyjnym Zakrzewo, Gmina Linia  

201/XXIV/IV/2005 Zmiany uchwały 187/XXII/IV/2005 Rady Gminy Linia z dnia 22 lutego 

2005r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielnie dotacji z budżetu 

Gminy , sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania 

zaliczonych do sektora finansów publicznych realizacyjnych zadania z 

zakresu zadań publicznych należących do Gminy  

202/XXIV/IV/2005 Zatwierdzenia zasad udzielenia stypendiów dla studentów studiów dziennych 

na terenie Gminy Linia  

203/XXIV/IV/2005 Zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Linia na lata 2004-2013 



 

XXV sesja 26 sierpnia 2005 

204/XXV 

/IV/2005 

Zmian w budżecie Gminy na 2005r. 

205/XXV 

/IV/2005 

Inkasa na terenie sołectw Gminy Linia z tytułu podatku rolnego oraz podatku 

leśnego  

206/XXV 

/IV/2005 

Określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego 

użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 

207/XXV 

/IV/2005 

Obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcję 

kierowniczą w szkołach prowadzonych przez Gminę Linia 

208/XXV 

/IV/2005 

Zmiany statutów Sołectw 

209/XXV 

/IV/2005 

Nieodpłatnego przejęcia jako darowiznę na rzecz Gminy Linia nieruchomość 

niezabudowaną, stanowiącą drogę , oznaczoną ewidencyjnie jako działka Nr 

189/44, położoną w obrębie geodezyjnym Pobłocie, będącą własnością Renaty 

i Czesława Konkel 

210/XXV 

/IV/2005 

Zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Linia na nieruchomość 

stanowiącą własność powiatu Wejherowskiego 

211/XXV 

/IV/2005 

Nadania nazw ulic na terenie wsi Linia, gm. Linia 

212/XXV 

/IV/2005 

Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 

XXVI sesja 18 października 2005r. 

213/XXVI 

/IV/2005 

Zmian w budżecie Gminy na 2005r. 

214/XXVI 

/IV/2005 

Uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia” 

215/XXVI 

/IV/2005 

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

zachodniego fragmentu wsi Linia, Gmina Linia 

216/XXVI 

/IV/2005 

Przystąpienia do zmiany fragmentu tu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

217/XXVI 

/IV/2005 

Uchylenia uchwały Nr 207/XXV/IV/2005 Rady Gminy Linia z dnia 26 

sierpnia 2005r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym 

powierzono funkcję kierowniczą w szkołach prowadzonych przez Gminę Linia 



218/XXVI 

/IV/2005 

Obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcję 

kierowniczą w szkołach prowadzonych przez Gminę Linia 

219/XXVI 

/IV/2005 

Uchwalenia na 2006r. programu współpracy Gminy Linia z organizacjami 

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i 

stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego  

220/XXVI 

/IV/2005 

Utworzenia sołectwa Lewinko 

 

XXVII sesja 29 Listopada 2005r. 

221/XXVII 

/IV/2005 

Zmian w budżecie Gminy na 2005r. 

222/XXVII 

/IV/2005 

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy 

Linia 

223/XXVII 

/IV/2005 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Linia 

224/XXVII 

/IV/2005 

Określenia wysokości opłat lokalnych oraz w sprawie ustalenia podatku od 

powiedzenia psów na terenie Gminy Linia  

225/XXVII 

/IV/2005 

Określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym 

podatku 

226/XXVII 

/IV/2005 

Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

227/XXVII 

/IV/2005 

Zmiany statutu Gminy Linia 

228/XXVII 

/IV/2005 

Nadania statutu Sołectwa Lewino 

229/XXVII 

/IV/2005 

Ustanowienia Pomnika Przyrody w miejscowości Osiek Gmina Linia 

 

XXVIII sesja – 21 grudzień 2005r. 

230/XXVIII/IV/2005 Zmiany w budżecie Gminy na 2005r. 

231/XXVIII 

/IV/2005 

Zmiany uchwały Nr 222/XXVII/IV/2005 Rady Gminy Linia z dnia 

29.XI.2005r w spr. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na obszarze Gminy Linia 



232/XXVIII 

/IV/2005 

Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określ. Dla stanowisk o 

różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Linia 

233/XXVIII 

/IV/2005 

Przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Linia 

234/XXVIII 

/IV/2005 

Wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy częśći nieruchomości 

gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 

ewidencyjnym 75/2 o pow. Dzierżawy o 0,79 ha , położonej w obrębie 

geodezyjnym 

235/XXVIII 

/IV/2005 

Wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części nieruchomości 

gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 

ewidencyjnym 530/17 o powierzchni dzierżawy 0,3ha , położonej w obrębie 

geodezyjnym  Linia 

236/XXVIII 

/IV/2005 

Niewyrażenie zgody na przedłużenie dzierżawy części nieruchomości 

gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. O numerze 

ewidencyjnym 397/1 o pow. Dzierżawy 0,30 ha , położonej w miejscowości 

Potęgowo w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice gm. Linia 

237/XXVIII 

/IV/2005 

Zmiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Linia na nieruchomość 

stanowiącą własność Dariusza Sikory 

 

XXIX sesja – 21 lutego 2006r. 

238/XXIX 

/IV/2006 

Budżetu Gminy Linia na 2006r. 

239/XXIX 

/IV/2006 

Uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2006r. 

240/XXIX 

/IV/2006 

Uchwalenia Gmiennego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006r. 

241/XXIX 

/IV/2006 

Upoważnienia Wójta Gminy Linia do podpisania umowy z Powiatem 

Wejherowskim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań 

na drogach powiatowych 

 

XXX sesja 06 kwietnia 2006r 

242/XXX 

/IV/2006 

Utworzenia stałych obwodów głosowania 



243/XXX 

/IV/2006 

Podziału Gminy Linia na okręgi wyborcze 

244/XXX 

/IV/2006 

Nadania nazwy placu w centrum wsi Linia 

245/XXX 

/IV/2006 

Zaakceptowania Planu Odnowy Sołectwa Linia 

246/XXX 

/IV/2006 

Zaakceptowania Planu Odnowy Sołectwa Strzepcz 

247/XXX 

/IV/2006 

Zapewnienia środków finansowych na realizację zadań realizowanych w 

sołectwie Linia i Strzepcz w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na 

rok 2006  

248/XXX 

/IV/2006 

Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

249/XXX 

/IV/2006 

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 

geodezyjnym Kętrzyno, gm. Linia 

250/XXX 

/IV/2006 

Upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Linia do reprezentowania Rady 

Gminy w sprawie skargi Pani Marioli Kalkowskiej do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Linia Nr 164/XIX/IV/2004 w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu miejscowości Linia, gmina Linia 

 

XXXI sesja 28 kwietnia 2006r 

251/XXXI 

/IV/2006 

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2005r. oraz 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

252/XXXI 

/IV/2006 

Zmian w budżecie Gminy na 2006r. 

253/XXXI 

/IV/2006 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu m. Linia, gmina Linia 

254/XXXI 

/IV/2006 

Przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dot. fragmentu wsi Osiek, gm. 

Linia 

255/XXXI 

/IV/2006 

Rozpatrzenie skargi na działalności Wójta Gminy Linia 

 

XXXII sesja –7 lipca 2006r  



256/XXXII 

I/IV/2006 

Przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Linia z przeznaczeniem na modernizację 

drogi gminnej Nr 15 00 22 G Zakrzewo-Niepoczołowice 

257/XXXII 

I/IV/2006 

 

258/XXXII 

I/IV/2006 

Zmian w budżecie Gminy na 2006r. 

259/XXXII 

I/IV/2006 

Podziału Gminy Linia na okręgi wyborcze 

260/XXXII 

I/IV/2006 

Określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu 

detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności 

na terenie Gminy Linia 

261/XXXII 

I/IV/2006 

Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, stanowiących drogi 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr ew. 145/1 o pow. 100m2 i 

145/2 o pow. 900m2, położonych w obrębie geodezyjnym Kętrzyno , gm. Linia 

 

XXXIII Sesja 26 lipca 2006r. 

262/XXXI 

II/IV/2006 

Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Linia 

 

XXXIV sesja 1 września 2006r. 

263/XXXIV/IV/2006 Udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Pomorskiego  

264/XXXIV/IV/2006 Zmian w budżecie Gminy na 2006r. 

265/XXXIV/IV/2006 Ustalenia trybu prac nad projektem budżetu Gminy Linia 

266/XXXIV/IV/2006 Uchwalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2007 nowych 

licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką 

267/XXXIV/IV/2006 Wypowiedzenia porozumienia dotyczącego powierzenia niektórych zadań i 

kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia 

przez organy Gminy Linia 

 

XXXV sesja 28 września 2006 

268/XXXV/IV/2006 Uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia” 

269/XXXV/IV/2006 Zmian w budżecie Gminy na 2006r. 



270/XXXV/IV/2006 Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 530/6 o 

powierzchni 0,36 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Linia , gm. Linia 

271/XXXV/IV/2006 Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 459/9 o 

powierzchni 0,2623 ha , położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. 

Linia. 

 

XXXVI sesja 20 października 2006r. 

272/XXXVI/IV/2006 Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizacji 

zadania wykonania nakładki bitumicznej na drodze Nr 1336 G w Lini 

273/XXXVI/IV/2006 Zmiany w budżecie Gminy na 2006r. 

274/XXXVI/IV/2006 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 

geodezyjnego Niepoczołowice w Gminie Linia  

 


