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1998-2002 

 
 

I sesja – 27 października 1998 r. 

1/I/III/1998  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Linia; 

2/I/III/1998  w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Linia; 

3/I/III/1998  w sprawie wyboru Wójta Gminy ; 

 

II sesja –10 listopada 1998 r. 

4/II/III/1998 w sprawie wyboru Zarządu Gminy Linia; 

5/II/III/1998 w sprawie zmian w Statucie Gminy Linia; 

 

III sesja – 17 listopada 1998 r. 

6/III/III/1998 w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lini 

w Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej; 

7/III/III/1998 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej, jakim jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Lini; 

8/III/III/1998 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej, jakim jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Lini; 

9/III/III/1998 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lini; 

10/III/III/1998 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej; 

11/III/III/1998 w sprawie powołania Komisji Społeczno – Socjalnej; 

12/III/III/1998 w sprawie powołania Komisji Kultury i Oświaty; 

13/III/III/1998 w sprawie powołania Komisji D/S Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony 

Środowiska;   

14/III/III/1998 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

 

IV sesja – 23 grudnia 1998 r. 

15/IV/III/1998 w sprawie zmian w budżecie Gminy Linia na 1998 rok; 

16/IV/III/1998 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 

Gminy Linia; 

17/IV/III/1998 w sprawie podatku od środków transportowych w 1999 roku oraz inkasa tego 

podatku; 

18/IV/III/1998 w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych na terenie Gminy Linia; 

19/IV/III/1998 w sprawie zasad rozliczeń z odbiorcami wody czerpanej z wodociągów wiejskich i 

odpłatności za odprowadzanie ścieków; 

20/IV/III/1998 w sprawie podwyższenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne; 

21/IV/III/2015 w sprawie ustalenia taryfy ryczałtowej dla ciepła dostarczanego przez Gminę Linia 

w celu ich ogrzania; 

22/IV/VII/2015 Zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości czynszu za dzierżawę gruntów 

stanowiących własność Gminy Linia 
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V sesja –13 lutego 1999 r. 

23/V/III/1999 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia; 

24/V/III/1999 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Alkoholowych na 1999 rok ; 

25/V/III/1999 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta; 

26/V/III/1999 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Linia, obejmującego działkę nr 727 we wsi Linia; 

27/V/III/1999 w sprawie zmiany uchwały o wysokości czynszu za dzierżawę stanowiących 

własność Gminy Linia; 

28/V/III/1999 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  oraz diety miesięcznej dla 

Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy; 

29/V/III/1999 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, sołtysów i członków Komisji Rady 

Gminy Linia; 

VI sesja – 24 lutego 1999 r.  

30/VI/III/1999 w sprawie założenia Gimnazjum w Lini; 

31/VI/III/1999 w sprawie założenia Gimnazjum w Strzepczu; 

32/VI/III/1999 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lini; 

33/VI/III/1999 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Strzepczu; 

34/VI/III/1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Lini; 

35/VI/III/1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kętrzynie;             

36/VI/III/1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzepczu; 

37/VI/III/1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niepoczołowicach; 

38/VI/III/1999 

39/VI/III/1999 

40/VI/III/1999 

41/VI/III/1999 

 

42/VI/III/1999 

 

43/VI/III/1999 

 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miłoszewie; 

w sprawie przekształcenia  Szkoły Podstawowej w Pobłociu; 

w sprawie określenia sieci szkół i obwodów szkolnych na terenie Gminy;  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Linia;   

w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia i  wsi Linia;  

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w Lini, Gmina Linia, 

przeznaczonej pod tereny składów budownictwa i handlu;  
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VII sesja – 27 marca 1999 

 

44/III/III/1999 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 1998 rok 

oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Linia; 

45/III/III/1999 w sprawie budżetu Gminy Linia na rok 1999; 

46/III/III/1999 w sprawie przystąpienia Gminy Linia jako członka zwyczajnego do stowarzyszenia 

Turystyczne Kaszuby z siedzibą w Kartuzach; 

47/III/III/1999 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu na 

st. Dyrektora Zespołu Szkół w Lini; 

48/III/III/1999 w sprawie powołania komisji konkursowej  celu przeprowadzenia konkursu na st. 

Dyrektora Zespołu Szkół w Strzepczu; 

49/III/III/1999 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

st. Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Kętrzynie; 
 

VIII sesja –02 czerwca 1999 r. 

50/VIII/III/1999 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 1999; 

51/VIII/III/1999 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Linia 

położonych w Lini, Gmina Linia ; 

52/VIII/III/1999 w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej pomocy finansowej z 

przeznaczeniem na pokrycie części kosztów obsługi sanitarnej i medycznej 

pielgrzymów Gminy Linia oraz oznakowania tras pojazdów, dojść i parkingów w 

dniu 6 czerwca 1999 roku podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Mieście 

Pelplin; 

 

IX sesja –11 sierpnia 1999 r. 

53/IX/III/1999 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Planów; 

54/IX/III/1999 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Tłuczewie, Gmina 

Linia; 

55/IX/III/1999 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości  niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 

Linia położonej w Niepoczołowicach, Gmina Linia; 

56/IX/III/1999 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego gruntu działki niezabudowanej nr 192 o pow. 2.044m2 

położonej w Tłuczewie, Gmina Linia; 

57/IX/III/1999 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości stanowiącej drogę położoną 

w Kętrzynie, Gmina Linia; 

58/IX/III/1999 w sprawie opinii dotyczącej zaliczania do kategorii dróg powiatowych i ich 

przebiegu na terenie Gminy Linia; 

59/IX/III/1999 zmieniająca porozumienie Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie oraz 

Rady Gminy Linia z dnia 21 grudnia 1992 roku w sprawie prowadzenia przez 
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organy Gminy Linia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej 

należących obecnie do własności Starosty Wejherowskiego; 

 

 

X sesja – 7 paździenika 1999 r.  

 

 60/X/III/1999        W sprawie nadania statutu Zespołów Szkół w Lini i w Strzepczu; 

 

61/X/III/1999 w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w 

Strzepczu oznaczonej jako działka nr 529/1 w celu prowadzenia Liceum 

Technicznego przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie; 

 

62/X/III/1999 w sprawie procedury opracowywania i uchwalenia budżetu Gminy Linia oraz 

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi  

uchwały budżetowej; 

63/X/III/1999 w sprawie zmiany uchwały nr 42/VI/III/1999 Rady Gminy Linia z dnia 24 lutego 

1999 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia i wsi Linia; 

64/X/III/1999 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 1999 rok; 

65/X/III/1999 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej; 

 
 

 

XI sesja – 10 grudnia 1999 r. 

66/XI/III/1999 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1999 rok; 

67/XI/III/1999 w sprawie wyboru Ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie; 

68/XI/III/1999 w sprawie wyboru Ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku w tym dla wydziału 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; 

69/XI/III/1999 w sprawie wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń w Wejherowie; 

70/XI/III/1999 w sprawie ustalenia taryfy ryczałtowej dla ciepła dostarczanego przez Gminę Linia 

do mieszkań w celu ich ogrzania; 

71/XI/III/1999 w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne; 

72/XI/III/1999 w sprawie zasad rozliczeń z odbiorcami wody czerpanej z wodociągów wiejskich i 

odpłatności za odprowadzenie ścieków; 

73/XI/III/1999 w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę gruntów stanowiących własność 

Gminy Linia, położonych na terenie Gminy Linia; 

74/XI/III/1999 

 

75/XI/III/1999 

76/XI/III/1999 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 

Gminy Linia;                                                                                                                                  

w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych na terenie Gminy Linia; 

w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w 
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77/XI/III/1999 

78/XI/III/1999 

79/XI/III/1999 

80/XI/III/1999 

 

81/XI/III/1999 

 

82/XI/III/1999 

 

 

83/XI/III/1999 

 

84/XI/III/1999 

 

 

85/XI/III/1999 

 

86/XI/III/1999 

87/XI/III/1999 

Smażynie; 

w sprawie podatku od śr. transportowych w roku 2000 oraz inkasa tego podatku; 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta; 

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Linia 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 55 w miejscowości Pobłocie 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu 

mieszkalnego nr 3 budynku nr 3 na działce nr 51/3 przy ulicy okrężnej w Lini; 

w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim w Gdańsku w sprawie 

realizacji zadań pomocy społecznej; 

w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia ze świadczeń pomocy społecznej 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wystawienie świadectw miejsca 

pochodzenia zwierząt i za znakowanie zwierząt; 

w sprawie przekazania  w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Społecznej jakim jest GOZ w Lini nieruchomości zabudowanych położonych 

w Linii i  w Strzepczu; 

zmieniająca uchwałę nr 95/XXII/II/1997 Rady Gminy Linia z dnia 20.02.1997 r. w 

sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Linia; 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekrutacji w Lini 
 

 

XII sesja – 28 grudnia  1999 r. 

  

88/XII/III/1999    w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru górniczego fragmentu wsi Linia, Gmina Linia; 

 

89/XII/III/1999 w sprawie zmiany uchwały nr 42/VI/III/1999 Rady Gminy Linia z dnia 24 lutego 

1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Lewino, Linia, Miłoszewo, 

Niepoczołowice, Pobłocie, Strzepcz, Kobylasz, Tłuczewo i Zakrzewo, Gmina Linia; 

  

 

 

XIII sesja – 18 lutego 2000 r.  

 

90/XIII/III/2000 w sprawie budżetu gminy na 2000 rok; 

91/XIII/III/2000 Zmieniająca Statut Gminy Linia; 

92/XIII/III/2000 w sprawie zmiany uchwały nr 150/XXXII/II/1998 Rady Gminy Linia z dnia 30 

marca 1998 r. o powołaniu Rady Społecznej przy GOZ w Lini; 
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93/XIII/III/2000 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Linia nr 58/IX/III/1998 z dnia 11 

sierpnia 1999 r. w sprawie opinii dot. Zaliczenia do kategorii dróg powiatowych i 

ich przebiegu na terenie Gminy Linia; 

94/XIII/III/2000 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Głodnicy; 

95/XIII/III/2000 w sprawie przystąpienia Gminy Linia do Stowarzyszenia Powiatów, Miast, i 

Gmin tzw. „Ochrona Pradoliny rzeki Łeby i wód Bałtyku”; 
 

    

 

XIV sesja – 20 kwietnia 2000 r. 

96/XIV/III/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 1999 

rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy; 

 

97/XIV/III/2000 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jakim jest Gminny Ośrodek Zdrowia w 

Linii za rok 1999; 

98/XIV/III/2000 w sprawi wyrażenia zgody na zakup lub przyjęcie darowizny aparatury i 

sprzętu medycznego przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Lini; 

99/XIV/III/2000 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2000 rok; 

100/XIV/III/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej; 

101/XIV/III/2000 w sprawie ustalenia wysokości stawek składek bazowych dla określenia wysokości 

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Linia;   

102/XIV/III/2000 

 

 

 

103/XIV/III/2000 

 

104/XIV/III/2000 

 

105/XIV/III/2000 

 

 

 

106/XIV/III/2000 

 

107/XIV/III/2000 

108/XIV/III/2000 

w sprawie ustalenia wysokości stawek składek bazowych dla określenia 

wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Linii, który jest jednostką organizacyjną Gminy 

Linia; 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonych w 

miejscowości Lewino, Gmina Linia; 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych w Lini, 

stanowiących własność Gminy Linia 

w sprawie zmiany uchwały nr 42/VI/III/1999 Rady Gminy Linia z dnia 24 

lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego  fragmentów wsi Lewino, Linia, Miłoszewo, 

Niepoczołowice, Pobłocie, Strzepcz, Kobylasz, Tłuczewo, Zakrzewo, Gmina 

Linia; 

w sprawie rezygnacji z członkostwa jako członka zwyczajnego Gminy Linia w 

Stowarzyszeniu Turystyczne Kaszuby z siedzibą w Kartuzach; 

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gminy Linia;  

w sprawie zmiany Regulaminu konkursu pt. „Najładniejsza Wieś lub pzysiółek 
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Gminy Linia;  

  
 

XV sesja – 05 lipca 2000 r. 

109/XV/III/2000 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Gminy Linia wstępnych 

czynności związanych z przekształceniami organizacyjnymi w funkcjonowaniu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jakim jest Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Linii; 

 

110/XV/III/2000 Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Linia nr 159/XXXIV/II/1998 z dnia 26 maja 

1998 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w 

budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Linia; 

111/XV/III/2000 w sprawie nadania nazw drogom powiatowym i gminnym na terenie wsi 

Strzepcz, Gmina Linia; 

112/XV/III/2000 

 

113/XV/III/2000 

 

114/XV/III/2000 

115/XV/III/2000 

 

116/XV/III/2000 

 

117/XV/III/2000 

 

 

118/XV/III/2000 

 

119/XV/III/2000 

 

120/XV/III/2000 

121/XV/III/2000 

 

122/XV/III/2000 

 

123/XV/III/2000 

Zmieniająca uchwałę nr 53/IX/III/1999 Rady Gminy Linia z dnia 11 sierpnia 

1999 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Planów; 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Linii; 

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy Linia do 2015 roku”; 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Linii 

stanowiących własność Gminy Linia; 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 

I półrocze; 

w sprawie zmiany uchwały nr 13/III/III/1998 Rady Gminy Linia z dnia 17 

listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji ds. Ładu, Porządku 

Publicznego i Ochrony Środowiska; 

w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej z 

przeznaczeniem na boisko wiejskie w miejscowości Osiek, Gmina Linia; 

w sprawie ustalenia minimalnej wielkości działek budowanych i letniskowych 

na terenie Gminy Linia; 

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora  Zespołu 

Szkół w Strzepczu prowadzonego przez Gminę Linia; 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Strzepczu; 

w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej pod budowę 

Gimnazjum w miejscowości Linia; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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124/XV/III/2000 

 

125/XV/III/2000 

 

126/XV/III/2000 

 

127/XV/III/2000 

 

128/XV/III/2000 

 

129/XV/III/2000 

 

130/XV/III/2000 

131/XV/III/2000 

 

132/XV/III/2000 

 

133/XV/III/2000 

 

134/XV/III/2000 

 

135/XV/III/2000 

 

136/XV/III/2000 

 

137/XV/III/2000 

 

138/XV/III/2000 

 

139/XV/III/2000 

 

140/XV/III/2000 

 

141/XV/III/2000 

 

 

 

Gminy Linia dla części działki nr 114 we wsi Tłuczewo; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działek nr ew. 462/1, 462/2, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7 

we wsi Strzepcz; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr ew. 256/2 we wsi Strzepcz; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr 47 we wsi Strzepcz; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr 113/2 we wsi Strzepcz; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia  dla działki nr 27/39 we wsi Strzepcz; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr ew. 327/11 we wsi Pobłocie; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla części działki nr ew. 85 w Pobłociu; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr ew. 510 we wsi Potęgowo-obręb Niepoczołowic; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr ew. 3 we wsi Niepoczołowice; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr 649/12 we wsi Linia; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr 646/3 i 646/4 we wsi Linia; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr ew. 24/7 we wsi Niepoczołowice; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr ew. 23 we wsi Linia; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr 600/48 i 600/49 we wsi Linia; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr ew. 159 we wsi Zakrzewo; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr 181/1 we wsi Lewino; 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych  w Lini 

stanowiących własność Gminy Linia; 

w sprawie wyrażenia woli przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz 

Starostwa Powiatowego w Wejherowie lub Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 

nieruchomości niezabudowanej położonej w Głodnicy dla celów prowadzenia 

Ośrodka Edukacji Regionalnej; 
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142/XV/III/2000 

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000 rok; 

 

 

 

XVI sesja – 29 sierpnia 2000 r. 

143/XVI/III/2000 w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanych obiektami ośrodków 

zdrowia;  
 

144/XVI/III/2000  w sprawie określenia zasad wydzierżawienia ruchomego majątku trwałego Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Lini;  
 

145/XVI/III/2000  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2000 rok;  

146/XVI/III/2000  w sprawie przyjęcia regulaminu Zarządu Gminy Linia;   

147/XVI/III/2000  w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia , a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego;  

 

148/XVI/III/2000  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości zabudowanej położonej w Lini;  
 

149/XVI/III/2000  w sprawie zmiany uchwały nr 159/XXXIV/II/1998 Rady Gminy Linia z dnia 26 maja 1998 

r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budynkach 

komunalnych stanowiących własność Gminy Linia; 

 

150/XVI/III/2000 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

autobus szkolny - AUTOSTAN;  

 

 

  

XVII sesja – 28 września 2000 r. 

    151/XVII/III/2000 w sprawie likwidacji  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jakim jest 

jakim jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Linii; 
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   152/XVII/III/2000     w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Linii; 

153/XVII/III/2000  w sprawie ustalenia wysokości stawek bazowych dla określenia wysokości 

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka 

Kultury , Sportu i Rekreacji oraz bibliotek na terenie Gminy Linia; 

 154/XVII/III/2000  w sprawie zmiany uchwały nr 80/XI/III/1999 Rady Gminy Linia z dnia 10 

grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie 

bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 55 w 

miejscowości Pobłocie, Gmina Linia; 

155/XVII/III/2000  

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej dwóch 

pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w przybudówce budynku 

mieszkalnego nr 6  usytuowanego na działce nr 20/1 w Smażynie; 

 

156/XVII/III/2000  

 

 

 

157/XVII/III/2000  

 

 

 

 

158/XVII/III/2000                

w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Linia nr 29/V/III/1999 z 

dnia 13 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

oraz diety miesięczne dla Przewodniczącego i Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Gminy; 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 42/VI/III/1999 Rady Gminy Linia  z dnia 

24 lutego 1999r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Lewino, 

Linia, Miłoszewo, Niepoczołowice, Pobłocie, Strzepcz, Kobylasz, 

Tłuczewo i Zakrzewo, Gmina Linia; 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Linia, 

Niepoczołowice, Smażyno i Strzepcz, Gmina Linia; 
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XVIII sesja – 15 grudnia 2000 r. 

 159/XVIII/III/2000  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000 r.;  

 160/XVIII/III/2000  w zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Linia ;  

 161/XVIII/III/2000  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

obszarze Gminy Linia; 
 

 162/XVIII/III/2000  w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych na terenie Gminy Linia;  

 163/XVIII/III/2000  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta;  

 164/XVIII/III/2000 

 

165/XVIII/III/2000 

166/XVIII/III/2000 

 

167/XVIII/III/2000 

 

168/XVIII/III/2000 

169/XVIII/III/2000 

 

170/XVIII/III/2000  

 

 

 

w sprawie określenia stawki podatku od środków transportowych w 2001 

roku; 

w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne; 

w sprawie ustalenia taryfy ryczałtowej dla ciepła dostarczanego przez 

Gminę Linia do mieszkań w celu ich ogrzania 

w sprawie zasad rozliczeń  z odbiorcami wody czerpanej z wodociągów 

wiejskich i odpłatności za odprowadzanie ścieków; 

w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w 

Smażynie, Gmina Linia; 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę gruntów stanowiących 

własność Gminy Linia, położonych na terenie Gminy Linia; 

w sprawie przyjęcia zarzutu do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działki 468/2 we wsi Niepoczołowice, 

obecnie działki o numerze ewidencyjnym 468/3-9; 

 

 XIX sesja – 06 lutego 2001 r.  

 171/XIX/III/2001 w sprawie odwołania ze stanowiska kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

wchodzącego w skład Urzędu Gminy Linia; 
 

 172/XIX/III/2001 w sprawie odwołania Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku 

Zdrowia w Linii; 
 

 173/XIX/III/2001 w sprawie nieodpłatnego przejęcia jako darowiznę na rzecz Gminy Linia 

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej drogę oznaczoną ewidencyjnie 

jako dz. Nr 153/9 poł. w Lewinie będącej własnością Krzysztofa 

Brzozowskiego zam. Lewino; 

 

 174/XIX/III/2001 w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej w 2001 roku; 

 

 175/XIX/III/2001 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązania 

Problemów Alkoholowych; 
 

 176/XIX/III/2001 w sprawie rozwiązania i zawarcia nowego porozumienia ze Starostą 

Wejherowskim w sprawie powierzenia do prowadzenia organom Gminy 

zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty; 
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 177/XIX/III/2001 

 

 

178/XIX/III/2001 

 

179/XIX/III/2001 

 

 

 

180/XIX/III/2001 

 

181/XIX/III/2001 

 

 

182/XIX/III/2001 

 

183/XIX/III/2001 

 

184/XIX/III/2001 

 

185/XIX/III/2001 

w sprawie uchylenia uchwały nr 119/XV/III/2000 Rady Gminy Linia z dnia 

5 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia minimalnej wielkości działek 

budowlanych i letniskowych na terenie Gminy Linia; 

w sprawie udziału mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej 

dla wsi Linia; 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Gminy Linia do zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej oraz zabezpieczenia środków własnych na 

realizację zadania pod nazwą „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Tłuczewie i 

Kanalizacji Sanitarnej”; 

zmieniająca uchwałę nr XXVI/119/93 Rady Gminy Linia z dnia 4 sierpnia 

1993 r. w sprawie wydawania zewoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

powyżej 4,5% alkoholi; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działki nr ew.24/4-5 we wsi 

Niepoczołowice; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla części dz. Nr ew. 544/1 we wsi Strzepcz; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia  dla części dz. Nr ew. 168 we wsi Miłoszewo; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia  dla  dz. Nr ew. 184/35-37 w Lewinie; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla dz. Nr ew. 14/32-39, 14/42-43, 14/45-49, 

14/51-54, 14/55 obecnie 14/64-65, 14/56-57, 14/58 obecnie 14/66-68, 

14/60-62 we wsi Lewino; 

 

    

    

 XX sesja – 19 marca 2001 r. 

 

 

 186/XX/III/2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania 

Problemów Alkoholowych na 2001 r.; 
 

 187/XX/III/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 111/XV/III/2000 Rady Gminy Linia z dnia 5 

lipca 2000 r. w sprawie nadania nazw drogom powiatowym i gminnym na 

terenie wsi Strzepcz, Gmina Linia; 

 

 188/XX/III/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 167/XVIII/III/2000 z 15 grudnia 2000 roku w 

sprawie zasad rozliczeń z odbiorcami wody czerpanej z wodociągów 

wiejskich i odpłatności za odprowadzenie ścieków; 

 

 189/XX/III/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 181/XIX/III/2001 Rady Gminy Linia z dnia 6 

lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działki nr ew. 24/4-5 we wsi 

Niepoczołowice; 
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 190/XX/III/2001 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 182/XIX/III/2001 Rady Gminy Linia z dnia 6 

lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla części dz. Nr ew. 544/1 we wsi Strzepcz; 

 

  

 191/XX/III/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 183/XIX/III/2001 Rady Gminy Linia z dnia 6 

lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działek nr ew. 168 we wsi Miłoszewo; 

 

 192/XX/III/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 184/XIX/III/2001 Rady Gminy Linia z dnia 6 

lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działek nr ew. 184/35-37 we wsi Lewino; 

 

 193/XX/III/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 185/XIX/III/2001 Rady Gminy Linia z dnia 6 

lutego 2001 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla dz. Nr ew. 14/32-39, 14/42-43, 14/45-49, 

14/51-54, 14/55 obecnie 14/64-65, 14/56-57, 14/66-68, 14/60-62, we wsi 

Lewino; 

 

 194/XX/III/2001 w sprawie budżetu Gminy Linia na 2001 rok; 

 

 

 

 XXI sesja – 26 kwietnia 2001 r. 

 

 

 195/XXI/III/2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 

2000 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy; 

 

 196/XXI/III/2001 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2001 rok;  

 197/XXI/III/2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Lini za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku; 

 

 198/XXI/III/2001 

 

199/XXI/III/2001 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod tytułem „Najładniejsza 

wieś lub przysiółek Gminy Linia; 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłoszewie; 

 

 200/XXI/III/2001 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Miłoszewie; 

 

 201/XXI/III/2001 

 

 

 

202/XXI/III/2001 

 

203/XXI/III/2001 

 

 

204/XXI/III/2001 

Zmieniająca uchwałę nr 176/XIX/III/2001 Rady Gminy Linia z dnia 6 lutego 

2001 roku w sprawie rozwiązania i zawarcia nowego porozumienia ze 

Starostą Wejherowskim w sprawie powierzenia do prowadzenia organom 

Gminy zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty; 

w sprawie ustalenia wysokości stawek składek bazowych dla określenia 

wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników bibliotek na 

terenie Gminy Linia; 

 w sprawie ustalenia wysokości stawek składek bazowych dla określenia 

wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji 

i obsługi szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Linia; 

w sprawie ustalenia wysokości stawek składek bazowych dla określenia 
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205/XXI/III/2001 

 

 

206/XXI/III/2001 

 

207/XXI/III/2001 

 

 

 

 

 

 

 

208/XXI/III/2001 

 

209/XXI/III/2001 

 

210/XXI/III/2001 

 

211/XXI/III/2001 

 

212/XXI/III/2001 

wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini, która jest jednostką organizacyjną 

Gminy Linia;                          

 w sprawie zawarcia umowy darowizny nieruchomości położonej w 

Strzepczu oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 529/1 ze Starostwem 

Powiatowym w Wejherowie;                                   

zmieniająca uchwałę nr XXVI/119/93 Rady Gminy Linia z dnia 4 sierpnia 

1993 r. w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

powyżej 4,5% alkoholu 

w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Linia o Numerach 

181/XIX/III/2001,182/XIX/III/2001, 183/XIX/III/2001, 184/XIX/III/2001, 

185/XIX/III/2001 z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia oraz w 

Sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Linia o numerach 189/XX/III/2001, 

190/XX/III/2001, 191/XX/III/2001, 192/XX/III/2001, 193/XX/III/2001 z 19 

marca 2001 roku w sprawie zmiany uchwał o numerach 181/XIX/III/2001, 

182/XIX/III/2001, 183/XIX/III/2001, 184/XIX/III/2001, 185/XIX/III/2001 z 6 

lutego 2001 roku; 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działek nr 24/4-5 we wsi Niepoczołowice; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działki nr 544/1 we wsi Strzepcz; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla części działki nr ew. 168 we wsi 

Miłoszewo; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działek nr ew. 184/35-37 we wsi Lewino; 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia 14/32-39, 14/42-43, 14/45-48, 14/51-54, 14/55 

obecnie 14/64-65, 14/56-57, 14/58 obecnie 14/66-68, 14/60-62 we wsi 

Lewino; 

  

 

XXII sesja – 04 lipca 2001 r. 

 

 

 213/XXII/III/2001 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2001 r.;  

 214/XXII/III/2001 w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i 

studentów na terenie Gminy Linia; 

 

 215/XXII/III/2001 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; 

 

 216/XXII/III/2001 

 

w sprawie upoważnienia inspektora Urzędu Gminy Linia do prowadzenia 

spraw związanych  z rejestracją stanu cywilnego w USC w Linii; 
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217/XXII/III/2001 zmieniająca uchwałę nr 53/IX/III/99 Rady Gminy Linia z dnia 11 sierpnia 

1999 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Planów; 

 218/XXII/III/2001 Zmieniająca uchwałę nr 187/XX/III/2001 Rady Gminy Linia z dnia 19 

marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 111/XV/III/2000 w sprawie 

nadania nazw drogom powiatowym i gminnym na terenie wsi Strzepcz 

Gminy Linia; 

 

  

XXIII sesja – 29 sierpnia 2001 r. 

 

 

 219/XXIII/III/2001 w sprawie zmiany Statutu Gminy Linia;  

 220/XXIII/III/2001 w sprawie rozwiązywania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązania 

Problemów Alkoholowych; 

 

 221/XXIII/III/2001 w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

powyżej 4,5% alkoholu; 

 

 222/XXIII/III/2001 

 

223/XXIII/III/2001 

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych  i warunki sprzedaży tych napojów; 

w sprawie zmiany uchwały nr 186/XX/III/2001 Rady Gminy Linia z dnia 19 

marca 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2001 rok; 

 

  

XXIV sesja – 28 września 2001 r. 

 

 

 224/XXIV/III/2001 Zmieniająca uchwałę nr 32/VI/III/99 Rady Gminy Linia z dnia 24 lutego 

1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lini; 

 

 225/XXIV/III/2001 zmieniające uchwałę nr 33/VI/III/99 Rady Gminy Linia  z dnia 24 lutego 

1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Strzepczu; 
 

 226/XXIV/III/2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla części działki nr ew. 468/2 we wsi 

Niepoczołowice obecnie działki o nr ew. 468/3, 468/4, 468/5, 468/6, 468/7, 

468/8, 468/9; 

 

 227/XXIV/III/2001 

 

228/XXIV/III/2001 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działki nr 27/39 we wsi Strzepcz; 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działki nr ew. 159 we wsi Zakrzewo; 

 

 229/XXIV/III/2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Smażyno dot. części działki nr 229, 231/1; 

 

 230/XXIV/III/2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Linia dot. działki nr 59/10, Gmina Linia ; 

 

 231/XXIV/III/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 42/VI/III/99 z dnia 24 lutego 1999 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia i wsi Linia; 

 

 232/XXIV/III/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
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zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 96/14(część), 96/11, 96/12 

we wsi Lewino w Gminie Linia; 

 233/XXIV/III/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 164(część) we wsi Lewino 

w Gminie Linia; 

 

 234/XXIV/III/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 647/1 we wsi Linia w 

Gminie Linia; 

 

 235/XXIV/III/2001 

 

 

236/XXIV/III/2001 

 

237/XXIV/III/2001 

 

 

238/XXIV/III/2001 

 

239/XXIV/III/2001 

 

 

240/XXIV/III/2001 

 

241/XXIV/III/2001 

 

 

242/XXIV/III/2001 

 

243/XXIV/III/2001 

 

 

 

244/XXIV/III/2001 

 

 

245/XXIV/III/2001 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 182/4, 182/5(część) we wsi 

Lewino w Gminie Linia; 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 70(część) we wsi Pobłocie 

w Gminie Linia; 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 189/18(część) we wsi 

Pobłocie w Gminie Linia;  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/3 we wsi Smażyno w 

Gminie Linia; 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 260(część), 261 we wsi 

Zakrzewo w Gminie Linia; 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 272 we wsi Zakrzewo w 

Gminie Linia; 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 28 we wsi Osiek w Gminie 

Linia; 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/8 (część) we wsi Lewino 

w Gminie Linia; 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 184/46, 184/47, 

184/48(część) we wsi Lewino w Gminie Linia; 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 218/3 we wsi Zakrzewo w 

Gminie Linia; 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 329/2, 329/3, 329/5, 

329/6, 329/8, 329/10 we wsi Pobłocie w Gminie Linia; 

 

 

XXV sesja – 06 listopada 2001 r. 
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246/XXV/III/2001      w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Gminy Linia do   

                                     zaciągnięcia pożyczki   długoterminowej oraz zabezpieczenia środków 

                                    własnych na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni  

                                    ścieków w Tłuczewie i kanalizacji sanitarnej w Lini”;                

247/XXV/III/2001      w sprawie zmiany uchwały nr 219/XXIII/III/2001 z dnia 29 sierpnia  

                                     2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Linia;    

248/XXV/III/2001       w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej; 

249/XXV/III/2001       zmieniająca uchwałę nr 32/VI/III/99 Rady Gminy Linia z dnia 24 

lutego 1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lini; 

250/XXV/III/2001     zmieniająca uchwałę nr 33/VI/III/99 Rady Gminy Linia z dnia 24 lutego 

1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Strzepczu;  

  
 

 
 

XXVI sesja – 29.11.2001 r.  

 
251/XXVI/III/2001    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

obszarze Gminy Linia; 

 

252/XXVI/III/2001    w sprawie określenia wysokości opłat lokalnych na terenie Gminy Linia; 

 

253/XXVI/III/2001    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta; 

 

254/XXVI/III/2001    w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień 

w tym podatku; 

 

255/XXVI/III/2001    w sprawie ustalenia taryfy ryczałtowej dla ciepła dostarczanego przez Gminę 

Linia do mieszkań w celu ich ogrzania; 

 

256/XXVI/III/2001    w sprawie zasad rozliczeń z odbiorcami wody czerpanej z wodociągów 

wiejskich i odpłatności za odprowadzenie ścieków; 

 

257/XXVI/III/2001    w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie wykonania zadania publicznego  

Gminie Cewice jakim jest budowa Międzygminnego Zakładu 
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Unieszkodliwiania Odpadów w Oskowie i upoważnienie do zawarcia 

stosownego porozumienia; 

 

XXVII sesja – 20 grudnia 2001 r. 

 
258/XXVII/III/2001   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 96/11, 96/12, 96/15, 

96/18, 96/19(część) we wsi Lewino w Gminie Linia; 

 

259/XXVII/III/2001   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 329/3, 329/4, 329/5, 

329/6, 329/7, 329/8, 329/10-329/13, 329/14(część) we wsi Pobłocie w 

Gminie Linia; 

 

260/XXVII/III/2001   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 182/1-182/4 we wsi 

Lewino w Gminie Linia; 

 

261/XXVII/III/2001   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/7 we wsi Lewino w 

Gminie Linia; 

262/XXVII/III/2001  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2001 rok; 

 

263/XXVII/III/2001  w sprawie budżetu Gminy Linia na 2002 rok; 

 

 

XXVIII sesja – 31 stycznia 2002 r. 

 
264/XXVIII/III/2002      w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony        

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania 

inwestycyjnego pt. „Budowa Oczyszczalni Ścieków  w Tłuczewie i 

kanalizacji sanitarnej w Linii; 

 

265/ XXVIII/III/2002    w sprawie przystąpienia Sołectwa Niepoczołowice do Pomorskiego 

Programu Odnowy Wsi; 

 

266/ XXVIII/III/2002    zmieniająca uchwałę nr 254/XXVI/III/2001 Rady Gminy Linia z dnia 29 

listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień w tym podatku;  

 

 

267/ XXVIII/III/2002     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Linia, Strzepcz, 

Niepoczołowice, Kobylasz i Tłuczewo w Gminie Linia; 
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XXIX  sesja – 04 kwietnia 2002 r. 

 
268/XXIX/III/2002      w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 

2001 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy; 

 

269/ XXIX/III/2002     w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Niepoczołowice” 

złoża kruszywa; 

 

270/ XXIX/III/2002    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok; 

 

271/ XXIX/III/2002     w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłoszewie; 

 

272/ XXIX/III/2002     w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora 

Szkoły  Podstawowej w Miłoszewie; 

 

273/ XXIX/III/2002      w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Gminna Biblioteka 

Publiczna w Linii” oraz utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą 

„Biblioteka Publiczna Gminy Linia”;  
 

374/ XXIX/VII/2002      w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny; 

 

 

XXX  sesja – 28 czerwca 2002 r. 

 
275/XXX/III/2002      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002;  

  

276/ XXX/III/2002     w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod tytułem „Najładniejsza 

wieś i indywidualna posesja Gminy Linia; 

 

277/ XXX/III/2002      w sprawie uchylenia uchwały nr 271/XXIX/2002 Rady Gminy Linia z dnia 

04 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Miłoszewie; 

 

278/ XXX/III/2002     w sprawie uchylenia uchwały nr 272 /XXX/III/2002 Rady Gminy Linia z dnia 

04 kwietnia  2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na 

stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłoszewie; 

 

279/ XXX/III/2002    w sprawie zatwierdzenia statutu „Biblioteka Publiczna Gminy Linia” 

 

280/ XXX/III/2002      w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i 

studentów na terenie Gminy Linia; 
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281/ XXX/III/2002      w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny; 
 

282/XXX/III/2002      w sprawie ustalenia podziału Gminy Linia na okręgi wyborcze, ich numery, 

granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym; 

283/XXX/III/2002     w sprawie wyrażenia opinii na temat podziału przez Radę Powiatu 

Wejherowskiego na okręgi wyborcze , ich numery, granice i liczbę radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych w zakresie połączenia w jeden okrąg 

Gmina Linia i Luzino; 

284/XXX/III/2002      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Linia, Strzepcz, 

Niepoczołowice, Pobłocie, Zakrzewo, Miłoszewo, Lewino w Gminie Linia; 

285/XXX/III/2002     zmiana uchwały w sprawie udziału mieszkańców w kosztach budowy  

                                     kanalizacji sanitarnej dla wsi linia; 

 

286/XXX/III/2002     w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Smażynie, 

Gmina Linia, przeznaczonej pod tereny rekreacyjne;  

 

287/XXX/III/2002     w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Smażynie, 

Gmina Linia, przeznaczonej pod teren bud. mieszkalnego;                 

 

288/XXX/III/2002      w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży  w formie bezprzetargowej lokalu 

mieszkalnego nr 1 na działce nr 667/2 przy ul. Długiej 41 w Lini wraz z 

udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu; 

 

 

289/XXX/III/2002      w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w formie bezprzetargowej lokalu 

mieszkalnego nr 3 na działce nr 667/2 przy ul. Długiej 41 w Lini wraz z 

udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu; 

 

290/ XXX/III/2002     w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w formie bezprzetargowej lokalu 

mieszkalnego nr 4 na działce nr 667/2 przy ul. Długiej 41 w Linii wraz z 

udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu; 

 

291/ XXX/III/2002       w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w formie bezprzetargowej lokalu 

mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o nr ew. nr 22/1 

w Smażynie  wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu; 

 

292/XXX/III/2002     w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w formie bezprzetargowej lokalu 

mieszkalnego nr 2  w budynku nr 2 na działce nr 231/1 w Smażynie wraz z 

udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu; 

 

 

 

 



REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY LINIA III KADENCJI                   

1998-2002 

 

 

293/ XXX/III/2002     w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w formie bezprzetargowej lokalu 

mieszkalnego nr 4  w budynku nr 2 na działce nr 231/1 w Smażynie wraz 

z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu 

 

294/ XXX/III/2002      w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym na dz. Nr 667/2 w Lini wraz z udziałem w częściach 

wspólnych budynku i gruntu; 

 

295/ XXX/III/2002      w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym na dz. Nr 667/2 w Lini wraz z udziałem w częściach 

wspólnych budynku i gruntu; 

 

XXXI  sesja – 12 września 2002 r. 
 

 

296/ XXXI/III/2002      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działki nr ew. 218/6 we wsi Zakrzewo              

 

297/ XXXI/III/2002      w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działek nr ew. 162/3-4 we wsi Zakrzewo; 
 

 

298/XXXI/III/2002     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działek nr ew. 185/8-12, 185/19-21 we 

wsi Lewino; 

 

299/XXXI/III/2002     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działek nr ew. 185/18, 185/22-24 we wsi 

Lewino; 

 

300/XXXI/III/2002     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działki nr ew. 219/20, 219/32, 219/34-35 
we wsi Strzepcz; 

 
301/XXXI/III/2002     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Linia dla działki nr ew. 219/30 we wsi Strzepcz; 

 

302/XXXI/III/2002      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla działki nr ew. 259 we wsi 

Niepoczołowice; 

 

303/XXX/III/2002      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu Gminy Linia dla obszaru działki nr 21/7 położonej we wsi 



REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY LINIA III KADENCJI                   

1998-2002 

 

Lewino 

304/XXXI/III/2002      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla obszaru działek nr 182/1, 

182/2, 182/3 i 182/4 położonych we wsi Lewino; 

 

305/XXXI/III/2002      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla obszaru działek nr 184/46, 

184/47 i 184/48(część) położonych we wsi Lewino; 

 

306/XXXI/III/2002      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla obszaru działki nr 647/1 

położonej we wsi Linia; 

307/XXXI/III/2002      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla obszaru działki nr 28 położonej 

we wsi Osiek; 

308/XXXI/III/2002      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla części działki nr 189/18 

położonej we wsi Pobłocie; 

309/XXXI/III/2002      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla obszaru działki nr 27/3 

położonej we wsi Smażyno 

310/XXXI/III/2002     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla działki nr 218/3 położonej we 

wsi Zakrzewo;  

311/XXXI/III/2002     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu Gminy Linia dla działki nr 261 i 260 (część) 

położonej we wsi Zakrzewo; 

312/XXXI/III/2002     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Linia dla obszaru działek nr 96/11, 96/12, 96/15, 

96/18 i 96/19 (część) poł. we wsi Lewino;  

 313/XXXI/III/2002      w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2002 rok; 

314/XXXI/III/2002      w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargi ustnego 

nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 5 w budynku nr 2 na działce 

o nr ew. 231/4 w Smażynie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku 

i gruntu; 

315/XXXI/III/2002      w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych nr 1 i nr 2 w budynku nr 2 na działce o nr ew. 70/1 w Osieku 

wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku; 

316/XXXI/III/2002      w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki wolnej w Gdańsku na realizację zadania 

inwestycyjnego pt. „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Tłuczewie i 

Kanalizacji Sanitarnej w Lini; 

 

 

 

XXXII  sesja – 09 października 2002 r. 
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317/XXXII/III/2002     w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2002 rok; 

 

318/XXXII/III/2002    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych nr 1, nr 2, nr 3 w budynku usytuowanym przy ul. Ks. Rotty 3 

na działce o nr ew. 474/4 w Strzepczu wraz z udziałem w częściach 

wspólnych gruntu i budynku; 

 

319/XXXII/III/2002     w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia dla działek o nr 92/6 

położonych na terenie obrębu wiejskiego Miłoszewo;  

 

 


