
 
 

 

I sesja – 2 grudnia 2010 r. 

1/I/VI/2010  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Linia; 

2/I/VI/2010  w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Linia; 

3/I/VI/2010  w sprawie powołania Komisji Gospodarczej; 

4/I/VI/2010  w sprawie powołania Komisji Społeczno – Socjalnej; 

5/I/VI/2010  w sprawie powołania Komisji Kultury i Oświaty; 

6I/VI/2010  w sprawie powołania Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska; 

7/I/VI/2010  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej; 

 
II sesja – 2 grudnia 2010 r. 

8/II/VI/2010 w sprawie zasad przyznawania wysokości diet radnych Rady Gminy Linia sołtysów 
oraz sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
radnych Gminy;    

9/II/VI/2010 w sprawie wyboru wystąpienia Gminy Linia ze stowarzyszenia Gmin 
Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk; 

 
III sesja – 28 grudnia 2010 r. 

10/III/VI/2010   w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2010 r.;  

11/III/VI/2010   w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska            
i Ochrony i Gospodarki  Wodnej w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzepcz i Tłuczewo – etap II i III’’;  

12/III/VI/2010   w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                 
i Ochrony i Gospodarki  Wodnej w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pn. „MontaŜ 
gruntowego wymiennika ciepła i pompy ciepła w ramach realizowanej inwestycji 
pn. Rozbudowa Zespołu Szkół w Lini o wielofunkcyjną halę sportową wraz                      
z łącznikiem – etap I”; 

13/III/VI/2010   w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Wejherowskiego; 

14/III/VI/2010   w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz dotyczącego działek od 278/1, 278/2, 278/4               
i 278/5 (część) w gminie Linia zatwierdzonego uchwałą nr 186/XII/IV/2005 z dnia 
22.02.2005r. ( Dz. Urz. Nr 42, poz. 814 z 2005 r.); 

15/III/VI/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej                  
w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 75/2 o powierzchni 
dzierŜawy 5 500m2    połoŜonej w obrębie geodezyjnym Linia, gm. Linia;   

16/III/VI/2010   w sprawie przystąpienia Gminy Linia do realizacji projektu systemowego w ramach 
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  

17/III/VI/2010 w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej; 

18/III/VI/2010 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Linia na rok 2011; 

19/III/VI/2010   w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy; 
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IV sesja – 1 luty 2011 r. 

20/IV/VI/2011  w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2011 rok; 

21/IV/VI/2011  w sprawie zmiany uchwały Nr 17/III/VI/2010r. Rady Gminy Linia z dnia 28 grudnia 
2010r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej; 

22/IV/VI/2011  w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska              
i Ochrony i Gospodarki  Wodnej w Gdańsku na zadanie inwestycyjne  pn. Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzepcz i Tłuczewo – etap II i III; 

23/IV/VI/2011  w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska              
i Ochrony i Gospodarki  Wodnej w Gdańsku na zadanie inwestycyjne  pn. .,,MontaŜ 
gruntowego wymiennika ciepła i pompy ciepła w ramach realizowanej inwestycji 
pn. Rozbudowa Zespołu Szkół w Lini o wielofunkcyjną halę sportową wraz                        
z łącznikiem – etap I” 

24/IV/VI/2011  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru górniczego fragmentu wsi Niepoczołowice dot. działki nr 261/1 w gminie 
Linia; 

25/IV/VI/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako działkę o nr 522/5 stanowiąca własność Gminy Linia, połoŜoną w obrębie 
geodezyjnym Niepoczołowice, gm. Linia   

26/IV/VI/2011  w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako działkę o nr 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 143/12, 
143/13, 143/14, 143/15 stanowiącą własność Gminy Linia, połoŜoną w obrębie 
geodezyjnym Linia, gm. Linia;   

27/IV/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi świadczone przez Gminę Linia w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Linia na okres od dnia 01.01.201 1r.; 

28/IV/VI/2011 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Linia zatwierdzonego uchwałą                  
Nr 350/XLI/V2010 Rady Gminy Linia z dnia 28 września 2010 r.;   

 
V sesja – 1 marca 2011 r. 

29/V/VI/2011  w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2011 r.; 

30/V/VI/2011  w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Linia na rok 2011”;  

31/V/VI/2011  w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 
2011”; 

32/V/VI/2011  w sprawie przyjęcia programu i planu prac społecznie uŜytecznych na rok 2011; 

33/V/VI/2011  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz 
określenia specjalności i form kształcenia w 2011 roku; 

34/V/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej; 

35/V/VI/2011  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Urzędu Gminy Linia; 

36/V/VI/2011 w sprawie rozpatrzenia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki; 

37/V/VI/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Linia Nr 287/XXXV/V/2010 z dnia 
24.02.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Linia, dot. działki nr 47 w gminie 
Linia; 



VI sesja – 5 kwietnia 2011 r. 

 
VII sesja – 19 maja 2011 r. 
49/VII//VI/2011  w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont 

chodnika na ul. Szkolnej w Lini; 

50/VII/VI/2011 w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2011 r.; 

51/VII/VI/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 17/III/VI/2010 r. Rady Gminy Linia z dnia               
28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej; 

52/VII/VI/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Linia za 2010 rok 
oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy; 

 
VIII sesja – 5 lipca 2011 r. 

53/VIII/VI/2011  w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2011 r.; 

54/VIII/VI/2011  w sprawie zmiany uchwały Nr 17/III/VI/2010 r. Rady Gminy Linia z dnia               
28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej; 

55/VIII/VI/2011  w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników; 

56/VIII/VI/2011  w sprawie ustalenia wzoru wniosku o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 
komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Linia; 

57/VIII/VI/2011  w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia; 

58/VIII/VI/2011  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz w gminie Linia; 

38/VI/VI/2011  w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2011 r. w sprawie zmian w budŜecie gminy 
Linia na rok 2011 r.; 

39/VI/VI/2011  w sprawie zmiany uchwały Nr 17/III/VI/2010 r. Rady Gminy Linia z dnia 28 grudnia 
2010 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej; 

40/VI/VI/2011  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 

41/VI/VI/2011  w sprawie trybu powoływania członków do Gminnej Rady Działalności PoŜytku 
Publicznego w Lini oraz organizacji i trybu jej działania; 

42/VI/VI/2011  w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Linia aktualizacji z 2008 roku – dla 
fragmentów w Zakrzewie, Lini, Strzepczu i Pobłociu; 

43/VI/VI/2011  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Pobłocie dot. dz. o nr 53/6 w gminie Linia; 

44/VI/VI/2011  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Zakrzewo (działka nr 109 część) w gminie Linia; 

45/VI/VI/2011  w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Linia dotyczącego działki o nr 550/2 w gminie Linia; 

46/VI/VI/2011  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Tłuczewo obejmujący część działki nr 144/1 gm. Linia; 

47/VI/VI/2011  w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Linia w latach 2011-2015; 

48/VI/VI/2011  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania; 



59/VIII/VI/2011  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie w gminie Linia; 

60/VIII/VI/2011  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Linia, dotyczącego działki o nr 47, w gminie Linia; 

61/VIII/VI/2011  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego działek nr 351 i 65/14 (część) 
w Gminie Linia; 

62/VIII/VI/2011  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego działek nr 189/6 – 189/9, 
189/20 – 189/21, 189/23 – 189/24 i 189/28 – 189/42 w gminie Linia; 

 
IX sesja – 29 sierpnia 2011 r. 

63/IX//VI/2011  w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2011 r.; 

64/IX//VI/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 17/III/VI/2010 r. Rady Gminy Linia z dnia 28 grudnia 
2010 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej; 

65/IX//VI/2011 w sprawie załoŜenia i przystąpienia Gminy Linia do Stowarzyszenia Gdański Obszar 
Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku; 

66/IX//VI/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu „Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla 
dzieci z klas I-III z terenu gminy Linia”; 

 
X sesja – 7 października 2011 r. 

 
XI sesja – 25 listopada 2011 r. 

 

67/X//VI/2011 w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2011 r.; 

68/X//VI/2011 w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w gminie Linia zatwierdzonego 
uchwałą nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz. Nr 60, poz. 885        
z 2007 r.); 

69/X//VI/2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie; 

70/X//VI/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku; 

71/X//VI/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 17/III/VI/2010 Rady Gminy Linia z dnia 28 grudnia 
2010 w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej; 

72/XI//VI/2011 w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2011 r.; 

73/XI//VI/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 17/II/VI/2010 Rady Gminy Linia z dnia 28 grudnia 
2010 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej; 

74/XI//VI/2011 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na pokrycie planowanego deficytu budŜetu Gminy 
Linia; 

75/XI//VI/2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Lini; 

76/XI//VI/2011 w sprawie  przystąpienia  do zmiany  fragmentu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 

77/XI//VI/2011 w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  fragmentu  wsi  Niepoczołowice w zakresie części dz.  o nr  ½        
w  gminie  Linia. Zatwierdzonego uchwałą nr  274/XXXVI/IV/2006  z dnia 
20.10.2006 r. (Dz. Urz. Nr 60, poz.  885  z 2007 r.); 



 

XII sesja – 28 grudnia 2011 r. 

85/XII/VI/2011  w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2011 r.; 

86/XII/VI/2011  w sprawie zmiany uchwały Nr 17/II/VI/2010 Rady Gminy Linia z dnia 28 grudnia 
2010 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej; 

87/XII/VI/2011  w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepoczołowice; 

88/XII/VI/2011  w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepoczołowice; 

89/XII/VI/2011  w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Linia na 2012 r; 

90/XII/VI/2011  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018; 

91/XII/VI/2011  w sprawie zmiany uchwały Nr 358/XLII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia                
28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Linia                   
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego na lata 2011-2013; 

92/XII/VI/2011  w sprawie przystąpienia gminy Linia do projektu pn.: „Szlak turystyczno - 
przyrodniczy przez kaszubskie legendy”; 

93/XII/VI/2011  w sprawie przystąpienia gminy Linia do projektu pn.: „Zachowanie                          
i zabezpieczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby nad j. Strzepcz – 
etap I”; 

94/XII/VI/2011  
 

w sprawie przystąpienia gminy Linia do projektu pn.: „Zagospodarowanie 
turystyczno-rekreacyjne terenu nad jeziorem Strzepcz”;   

 
XIII sesja – 31 stycznia 2012 r. 

 

78/XI//VI/2011 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, stanowiącego podstawę do obliczania 
podatku rolnego na terenie gminy Linia w 2012 roku; 

79/XI//VI/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 
gminy Linia; 

80/XI//VI/2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego; 

81/XI//VI/2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego; 

82/XI//VI/2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości; 

83/XI//VI/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi świadczone przez Gminę Linia w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Linia na okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.; 

84/XI//VI/2011 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Strzepcz zatwierdzonego uchwałą                       
Nr 351/XLI/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 28 września 2010 r. 

95/XIII//VI/2012  w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 
na realizację zadania związanego z odnową powierzchniową drogi powiatowej  
Nr 1420 G na odcinku Tłuczewo-Osiek przebiegającej przez teren gminy Linia; 

96/XIII//VI/2012  w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2012 r.;  
97/XIII//VI/2012  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018;  



 

XIV sesja – 23 marca 2012 r. 

105/XIV/VI/2012 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Linia na 2012 rok” ; 

106/XIV/VI/2012 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2012”; 

107/XIV/VI/2012 w sprawie przyjęcia planu prac społecznie uŜytecznych na rok 2012; 

108/XIV/VI/2012 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn.: „Aktywizacja społeczno –
zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia” finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz budŜetu Gminy Linia; 

109/XIV/VI/2012 w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2012 r.; 

110/XIV/VI/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018; 

111/XIV/VI/2012 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
określenia specjalności i form kształcenia w 2012 roku; 

112/XIV/VI/2012 w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego               
w SmaŜynie, Gmina Linia; 

113/XIV/VI/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia; 

114/XIV/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kętrzyno zatwierdzonego uchwałą 
313/XXXVI/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 31 marca 2010 roku; 

115/XIV/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Lewino zatwierdzonego uchwałą                                    
Nr 230/XXIX/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 29 czerwca 2009 roku; 

116/XIV/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Miłoszewo zatwierdzonego 
uchwałą Nr 314/XXXVI/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 31 marca 2010 roku; 

117/XIV/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Linia zatwierdzonego uchwałą                        
Nr 28/IV/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 1 lutego 2011 roku: 

118/XIV/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Strzepcz zatwierdzonego uchwałą                                  
Nr 84/XI/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 25 listopada 2011 roku: 

119/XIV/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Niepoczołowice zatwierdzonego 
uchwałą Nr 232/XXIX/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 29 czerwca 2009 roku; 

98/XIII//VI/2012  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;  
99/XIII//VI/2012  w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Linia, gmina Linia;  
100/XIII//VI/2012  w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Linia 

nieruchomości połoŜonej w Tłuczewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działki nr 119/1;  

101/XIII//VI/2012  w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Linia 
nieruchomości połoŜonej w Strzepczu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 532/1; 

102/XIII//VI/2012  w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Linia 
nieruchomości połoŜonej w Strzepczu, oznaczoną w ewidencji gruntów jako 
działki nr 458/3;  

103/XIII//VI/2012  w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w formie bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Linia połoŜonej w Strzepczu, zapisanej w księdze 
wieczystej, 31574 jako działka ewidencyjna nr 495/31;  

104/XIII//VI/2012  
 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia;  



120/XIV/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Pobłocie zatwierdzonego uchwałą 
315/XXXVI/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 31 marca 2010 roku 

121/XIV/VI/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tłuczewo; 

122/XIV/VI/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 365/XLIII/V/2010 Rady Gminy Linia  
z dn. 11.11.2010 w sprawie wniosku w wpisanie Gminy Linia do Urzędowego 
Rejestru Gmin, w których jest uŜywany język kaszubski jako język pomocniczy; 

123/XIV/VI/2012 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki;  

 

XV sesja – 18 maja 2012 r. 

124/XV/VI/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Strzepcz, dotyczącego działki o nr 46/4 w gminie Linia; 

125/XV/VI/2012 w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2012 r.; 

126/XV/VI/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018; 

127/XV/VI/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako działka o nr 5, stanowiącą własność gminy Linia, połoŜoną w obrębie 
geodezyjnym Miłoszewo, gm. Linia; 

128/XV/VI/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako działka o nr 16/4, stanowiącą własność Gminy Linia, połoŜoną w obrębie 
geodezyjnym Kobylasz, gm. Linia; 

129/XV/VI/2012 w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Linia, gm. Linia; 

130/XV/VI/2012 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy 
w Wejherowie; 

131/XV/VI/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choczewo; 

132/XV/VI/2012 w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku; 

133/XV/VI/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Linia 
przed sądami administracyjnymi; 

134/XV/VI/2012 w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów 
dziennych na terenie gminy Linia; 

135/XV/VI/2012 w sprawie zmiany uchwały o zasadach przyznawania i wysokości diet radnych 
Gminy Linia i sołtysów oraz sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów 
podróŜy  słuŜbowych radnych Gminy; 

136/XV/VI/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Linia za 2011 rok 
oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy; 

 

XVI sesja – 28 czerwca 2012 r. 

137/XVI/VI/2012 w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2012 r.; 

138/XVI/VI/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018; 

139/XVI/VI/2012 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków 
ochotniczych straŜy poŜarnych gminy Linia; 

140/XVI/VI/2012 w sprawie zatwierdzenia projektu „Zaczynam od przedszkola! – Utworzenie trzech 
punktów przedszkolnych w Gminie Linia; 



141/XVI/VI/2012 w sprawie utworzenia trzech punktów przedszkolnych w Gminie Linia (Pobłocie, 
Strzepcz, Linia); 

142/XVI/VI/2012 w sprawie podziału gminy Linia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic              
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu; 

143/XVI/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kętrzyno zatwierdzonego uchwałą 
Nr 114/XIV/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 23 marca 2012 roku; 

144/XVI/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Lewino zatwierdzonego uchwałą 
Nr 115/XIV/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 23 marca 2012 roku; 

145/XVI/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Miłoszewo zatwierdzonego 
uchwałą Nr 116/XIV/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 23 marca 2012 roku; 

146/XVI/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Linia zatwierdzonego uchwałą                        
Nr 117/XIV/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 23 marca 2012 roku; 

147/XVI/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Strzepcz zatwierdzonego uchwałą                                  
Nr 118XIV/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 23 marca 2012 roku; 

148/XVI/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Niepoczołowice zatwierdzonego 
uchwałą Nr 119/XIV/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 23 marca 2012 roku; 

149/XVI/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Pobłocie zatwierdzonego uchwałą                             
Nr 120/XIV/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 23 marca 2012 roku; 

150/XVI/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Tłuczewo zatwierdzonego uchwałą                          
Nr 121/XIV/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 23 marca 2012 roku; 

151/XVI/VI/2012 w sprawie zmiany uchwały 95/XIII/VI/2012 Rady Gminy z dn. 21.01.2012              
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na 
realizację zadania związanego z odnową powierzchniową drogi powiatowej             
Nr 1420 G na odcinku Tłuczewo – Osiek przebiegającej przez teren Gminy Linia; 

152/XVI/VI/2012 w sprawie odmowy załatwienia wniosku Pana Mariusza Formella dot. zmiany 
zapisu uchwały Nr 24/IV/VI/2011 z dnia 1 lutego 2011; 

 

 
XVII sesja – 31 sierpnia 2012 r. 

153/XVII/VI/2012   w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2012 r.; 

154/XVII/VI/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018; 

155/XVII/VI/2012 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Lini, Gmina Linia; 

156/XVII/VI/2012 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Strzepczu, Gmina Linia; 

157/XVII/VI/2012 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Pobłociu, Gmina Linia; 

158/XVII/VI/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 108/XIV/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia           
23 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego                     
pn.: „Aktywizacja społeczno –zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz 
budŜetu Gminy Linia; 

159/XVII/VI/2012 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia; 

160/XVII/VI/2012 w sprawie przedłuŜenia na kolejny okres umowy najmu lokalu mieszkalnego                        
nr 4 połoŜonego w Zakrzewie w budynku nr 22; 

161/XVII/VI/2012 w sprawie przedłuŜenia na kolejny okres umowy najmu lokalu mieszkalnego       
nr 5 połoŜonego w Zakrzewie w budynku nr 22; 

162/XVII/VI/2012 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu 
stanowiącej własność Skarbu Państwa; 



163/XVII/VI/2012  w sprawie przystąpienia Gminy Linia do projektu pn. „E-projekt szansą rozwoju 
Cyfrowego mieszkańców Gminy Linia” oraz zabezpieczeniu środków finansowych 
na ten cel; 

 
XVIII sesja – 27 września 2012 r. 

164/XVIII/VI/2012  w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2012 r.; 

165/XVIII/VI/2012  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018; 

166/XVIII/VI/2012  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Linia;  

167/XVIII/VI/2012  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na 
realizację zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013 rok pod nazwą „Remont drogi powiatowej 
1336G Zakrzewo – Linia – Strzepcz – Częstkowo – Gowino – Wejherowo na 
odcinkach Strzepcz – Pobłocie, skrzyŜowanie z DP 1410G Gowino oraz w ciągu 
ulicy Strzeleckiej w Wejherowie; 

168/XVIII/VI/2012  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie w gminie Linia; 

169/XVIII/VI/2012  w sprawie sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice zakresie działki 1/3 w gminie 
Linia; 

170/XVIII/VI/2012  w sprawie sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w gminie Linia; 

171/XVIII/VI/2012  w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Niepoczołowice dotyczącego działek o nr 250/2 (część) i 252/3 
(część) w gminie Linia; 

172/XVIII/VI/2012  w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Niepoczołowice dotyczącego działki o nr 429 w gminie Linia; 

173/XVIII/VI/2012  w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Niepoczołowice dotyczącego działek o nr 320/2 (część) i 322 
(część) w gminie Linia; 

174/XVIII/VI/2012  w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w nieodpłatne uŜytkowanie na rzecz 
Stowarzyszenia „Akademia Głodnica”; 

175/XVIII/VI/2012  w sprawie podziału gminy Linia na stałe obwody głosowania; 

 
XIX sesja – 22 października 2012 r. 

176/XIX/VI/2012 w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2012 r.; 

177/XIX/VI/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018; 

178/XIX/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Linia zatwierdzonego uchwałą                        
Nr 146/XVI/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 28 czerwca 2012 roku; 

179/XIX/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Niepoczołowice zatwierdzonego 
uchwałą Nr 148/XVI/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 28 czerwca 2012 roku; 

180/XIX/VI/2012 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Osiek zatwierdzonego uchwałą                               
Nr 229/XXIX/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 29 czerwca 2009 roku; 

181/XIX/VI/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylasz; 

182/XIX/VI/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lewinko; 



183/XIX/VI/2012 
 

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie z Powiatem Wejherowskim 
porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych połoŜonych 
na terenie Gminy Linia; 

 
XX sesja – 3 grudnia 2012 r. 

184/XX/VI/2012 w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2012 r.; 

185/XX/VI/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018; 

186/XX/VI/2012 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, stanowiącego podstawę do 
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Linia w 2013 roku; 

187/XX/VI/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 
gminy Linia; 

188/XX/VI/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi świadczone przez Gminę Linia  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Linia na okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 
31.12.2013 r.; 

189/XX/VI/2012 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług            
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

190/XX/VI/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 

191/XX/VI/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnym; 

192/XX/VI/2012 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

193/XX/VI/2012 w sprawie przyjęcia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Linia; 

194/XX/VI/2012 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Linia                       
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego na 2013 rok; 

195/XX/VI/2012 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę 
poliuretanowych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Niepoczołowice     
i Pobłocie, na budowę ścieŜek rowerowych w miejscowościach Linia i Strzepcz, 
na budowę ścieŜek rowerowych w miejscowościach Kętrzyno, Lewino, 
Miłoszewo i Tłuczewo; 

196/XX/VI/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę części nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 147 o powierzchni 
dzierŜawy 10000 m², połoŜonej w obrębie geodezyjnym Osiek, gm. Linia; 

197/XX/VI/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XI/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia                  
25 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice                
w zakresie części dz. o nr 1/2 w gminie Linia, zatwierdzonego uchwałą                                
nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz. Nr 60, poz.885 z 2007 r.); 

198/XX/VI/2012 w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie dz. o nr 1/5 w gminie 
Linia; 

199/XX/VI/2012 
 
 
 

w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w gminie Linia w zakresie       
dz. o nr 102 (część) i 103, zatwierdzonego uchwałą nr 274/XXXVI/IV/2006         
z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz. Nr 60, poz. 885 z 2007 r.) 



XXI sesja – 28 grudnia 2012 r. 

200/XXI/VI/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018; 

201/XXI/VI/2012 w sprawie zmian w budŜecie gminy Linia na 2012 r.; 

202/XXI/VI/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018; 

203/XXI/VI/2012 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Linia na 2013 rok; 

204/XXI/VI/2012 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę 
ścieŜek rowerowych w miejscowościach Linia i Niepoczołowice; 

205/XXI/VI/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia; 

206/XXI/VI/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Linia, dot. działki nr 26/6 w gminie Linia; 

207/XXI/VI/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Linia, dot. działki nr 21/2, 22/12 i 22/14               
w  Gminie  Linia;            

208/XXI/VI/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Tłuczewo, dot. działki nr 126/5 w gminie Linia; 

209/XXI/VI/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 168/XVIII/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia          
27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie w gminie 
Linia; 

 
XXII sesja – 18 lutego 2013 r. 

210/XXII/VI/2013  w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2013 rok; 

211/XXII/VI/2013  w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji Wójta o przebiegu wykonania 
budŜetu Gminy Linia za I półrocze roku budŜetowego; 

212/XXII/VI/2013  w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Linia na 2013 rok; 

213/XXII/VI/2013  w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2013”; 

214/XXII/VI/2013  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Strzepcz, w gminie Linia; 

215/XXII/VI/2013  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz dotyczącego działek o nr 278/1, 278/2, 
278/4 i 278/5 (część), w gminie Linia; 

216/XXII/VI/2013  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi SmaŜyno, w gminie Linia; 

217/XXII/VI/2013  w sprawie sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie działki o nr 1/3           
w gminie Linia; 

218/XXII/VI/2013  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia; 

219/XXII/VI/2013  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Linia dot. działek o nr 21/1, 21/3 (część),              
i 22/15(cześć) w gminie Linia; 

220/XXII/VI/2013  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie i fragmentu wsi Strzepcz w gminie Linia; 



221/XXII/VI/2013  w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 654/5 połoŜona w Lini                 
ul. Długa 8; 

222/XXII/VI/2013  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej 1336G na odcinku 
Strzepcz – Pobłocie o długości 1,6 km; 

223/XXII/VI/2013  w sprawie przyjęcia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Linia; 

224/XXII/VI/2013  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej; 

225/XXII/VI/2013  w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne przyjęcie przez Gminę Linia 
nieruchomości połoŜonej w Niepoczołowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działki nr. 242; 

 

 
XXIII sesja – 25 marca 2013 r. 

226/XXIII/VI/2013  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018; 

227/XXIII/VI/2013  w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2013 rok; 

228/XXIII/VI/2013  w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki; 

229/XXIII/VI/2013  w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 654/5 
połoŜona w Lini ul. Długa 8; 

230/XXIII/VI/2013  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia; 

231/XXIII/VI/2013  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz określenia specjalności i form kształcenia w 2013 roku; 

232/XXIII/VI/2013  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty; 

233/XXIII/VI/2013  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 

234/XXIII/VI/2013  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 
XXIV sesja – 6 maja 2013 r. 

235/XXIV/VI/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018; 

236/XXIV/VI/2013 w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2013 rok; 

237/XXIV/VI/2013 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie; 

238/XXIV/VI/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 

239/XXIV/VI/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu działek nr 2/40 i 2/41 w obrębie geodezyjnym 
Miłoszewo, gmina Linia; 

240/XXIV/VI/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XI/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia                  
25 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice                    



w zakresie części dz. o nr 1/2 w gminie Linia, zatwierdzonego uchwałą                   
nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 20.10.2006 r. (Dz. Urz. Nr 60, poz. 885                            
z 2007 r.); 

241/XXIV/VI/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 360/XLII/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia               
28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz, w gminie 
Linia; 

242/XXIV/VI/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia; 

 

XXV sesja – 17 czerwca 2013 r. 

243/XXV/VI/2013 w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Pobłociu imienia śołnierzy 
Niezłomnych; 

244/XXV/VI/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Lewinko, gmina Linia; 

245/XXV/VI/2013 w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Linia z tytułu podatku rolnego oraz 
podatku leśnego; 

246/XXV/VI/2013 w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla 
Gminy Linia na lata 2013-2016; 

247/XXV/VI/2013 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy 
Linia na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016-2019”; 

248/XXV/VI/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis Ŝłobków i klubów dziecięcych do 
rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Linia; 

249/XXV/VI/2013 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami; 

250/XXV/VI/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury 
pod nazwą Gminny Dom Kultury w Lini za 2012 rok; 

251/XXV/VI/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury 
pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Linia za 2012 rok; 

252/XXV/VI/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o nr 77/6, 77/7, 77/8 
połoŜone w Pobłociu; 

253/XXV/VI/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na 
terenie gminy Linia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 

254/XXV/VI/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn: „E-projekt szansą 
rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia”nr POIG.08.03.00-22-113/12-00; 

255/XXV/VI/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Linia za 2012 
rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy; 

256/XXV/VI/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018; 

257/XXV/VI/2013 w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2013 rok; 

 
XXVI sesja – 27 sierpnia 2013 r. 

258/XXVI/VI/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2014; 

259/XXVI/VI/2013 w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2013 rok; 

260/XXVI/VI/2013 w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku; 



261/XXVI/VI/2013 w sprawie zmiany statutu Gminnego Domu Kultury w Lini; 

262/XXVI/VI/2013 w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie działki o nr 1/5                     
w gminie Linia; 

263/XXVI/VI/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Pobłocie i fragmentu wsi Strzepcz w gminie Linia; 

264/XXVI/VI/2013 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Linia; 

265/XXVI/VI/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym 
nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr 116/3 połoŜoną 
w Osieku; 

266/XXVI/VI/2013 w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie na kolejny okres umowy najmu 
lokalu mieszkalnego znajdującego się w Pobłociu w budynku nr 7; 

267/XXVI/VI/2013 w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Linia; 

268/XXVI/VI/2013 w sprawie w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. „Modernizacja 
kotłowni w Urzędzie Gminy Linia i wymiana sieci przesyłowej do budynku OSP i 
GDK”; 

 
XXVII sesja – 3 października 2013 r. 

269/XXVII/VI/2013  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2014; 

270/XXVII/VI/2013  w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2013 rok 

271/XXVII/VI/2013  w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę 
ścieŜek rowerowych w miejscowościach Linia i Niepoczołowice 

272/XXVII/VI/2013  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Strzepcz, w gminie Linia 

273/XXVII/VI/2013  w sprawie sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie działki o nr 1/3                       
w gminie Linia 

274/XXVII/VI/2013  w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Linia                                    
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego na 2014 rok 

275/XXVII/VI/2013  w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji 
gruntów jako działki o nr 34/5, 34/6, 34/9 stanowiących własność Gminy Linia, 
połoŜonych w obrębie geodezyjnym Zakrzewo, gm. Linia 

276/XXVII/VI/2013  w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Linia  
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 101/3 
połoŜonej w Niepoczołowicach 

277/XXVII/VI/2013  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy; 

278/XXVII/VI/2013  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Linia; 



279/XXVII/VI/2013  w sprawie powołania Skarbnika Gminy Linia; 

280/XXVII/VI/2013  w sprawie zmiany uchwały Nr 266/XXVI/VI/2013 r. Rady Gminy Linia z dnia 
27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie na kolejny 
okres umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w Pobłociu                      

281/XXVII/VI/2013  w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka  nr 116/3, połoŜonej we wsi 
Osiek; 

 
XXVIII sesja – 15 listopada 2013 r. 

282/XXVIII/VI/2013  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2014; 

283/XXVIII/VI/2013  w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2013 rok; 

284/XXVIII/VI/2013  w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanych 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 34/5, 34/6, 34/9 
stanowiących własność Gminy Linia, połoŜonych w obrębie geodezyjnym 
Zakrzewo, gm. Linia; 

285/XXVIII/VI/2013  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Linia, gmina Linia w zakresie 
działki o nr 656/22; 

286/XXVIII/VI/2013  w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, stanowiącego podstawę do 
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Linia w 2014 roku; 

287/XXVIII/VI/2013  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 
gminy Linia; 

288/XXVIII/VI/2013  w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi świadczone przez Gminę Linia  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Linia na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 
31.12.2014 r.; 

 
XXIX sesja – 30 grudnia 2013 r. 

289/XXIX/VI/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2014; 

290/XXIX/VI/2013 w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2013 rok; 

291/XXIX/VI/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018; 

292/XXIX/VI/2013 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Linia na 2014 rok; 

293/XXIX/VI/2013 w sprawie zmiany statutu instytucji kultury „Biblioteka Publiczna Gminy 
Linia”; 

294/XXIX/VI/2013 w sprawie zatwierdzenia projektu „Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych 
w gminie Linia”; 

295/XXIX/VI/2013 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia (obejmujących działki                      
nr 21/2, 22/12, 22/14, 26/6  w obrębie geodezyjnym Linia oraz działkę nr 126/5                
w obrębie geodezyjnym Tłuczewo; 

296/XXIX/VI/2013 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia (obejmujących działki nr 2/40                     
i 2/41  w obrębie geodezyjnym Miłoszewo”; 

 
 



XXX sesja – 6 lutego 2014 r. 

297/XXX/VI/2014 w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie doŜywiania w formie świadczenia 
pienięŜnego na zakup posiłku lub Ŝywności dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020; 

298/XXX/VI/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin                        
w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014 
– 2020; 

299/XXX/VI/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
doŜywiania „Pomoc gminy  w zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020; 

300/XXX/VI/2014 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2014”; 

301/XXX/VI/2014 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Linia na 2014 rok”; 

302/XXX/VI/2014 w sprawie przyjęcia planu prac społecznie uŜytecznych na rok 2014; 

303/XXX/VI/2014 w sprawie  ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                  
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których  powstają odpady 
komunalne; 

304/XXX/VI/2014 w sprawie  postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na których powstają 
odpady komunalne; 

305/XXX/VI/2014 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie                
odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości niezamieszkałych na 
których powstają odpady komunalne; 

306/XXX/VI/2014 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

307/XXX/VI/2014 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz określenia specjalności i form kształcenia w 2014 roku; 

308/XXX/VI/2014 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŜecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki; 

309/XXX/VI/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Linia 
nieruchomości połoŜonej w Niepoczołowicach, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 98/12; 

310/XXX/VI/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej; 

311/XXX/VI/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na 
odcinku Strzepcz – Pobłocie w km od 15+035 do 16+560 o długości 1525 m; 

 
 
 
 
 
 



XXXI sesja – 7 marca 2014 r. 

312/XXXI/VI/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018; 

313/XXXI/VI/2014 w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2014 rok; 

314/XXXI/VI/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia; 

315/XXXI/VI/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę części nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 495/32 o powierzchni 
dzierŜawy 927 m², połoŜonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. Linia; 

316/XXXI/VI/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 288/11 o powierzchni 
dzierŜawy 1328 m², połoŜonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. Linia; 

317/XXXI/VI/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 288/12 o powierzchni 
dzierŜawy 1447 m², połoŜonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. Linia; 

318/XXXI/VI/2014 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 492/4, połoŜonej we wsi 
Strzepcz; 

319/XXXI/VI/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia                        
w zakresie części działki o nr 98/10; 

320/XXXI/VI/2014 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na 
obszarze gminy Linia; 

 
 
XXXII sesja – 4 kwietnia 2014 r. 

321/XXXII/VI/2014  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018; 

322/XXXII/VI/2014  w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2014 rok; 

323/XXXII/VI/2014  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu wsi Linia, dot. działek nr 21/2, 22/12 i 22/14 w gminie Linia; 

324/XXXII/VI/2014  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Linia, dot. działki nr 26/6 w gminie Linia; 

325/XXXII/VI/2014  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu działek 2/40 i 2/41 w obrębie geodezyjnym Miłoszewo, gmina Linia; 

326/XXXII/VI/2014  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Tłuczewo, dot. działki nr 126/5 w gminie Linia; 

327/XXXII/VI/2014  w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie działek o nr 102 
(część) i 103 w gminie Linia; 

328/XXXII/VI/2014  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz określenia specjalności i form kształcenia w 2014 roku; 

329/XXXII/VI/2014  zmieniająca uchwałę nr 254/XXV/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia                        
17 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa        
w projekcie pn: „E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy 
Linia” nr POIG.08.03.00-22-113/12-00; 

330/XXXII/VI/2014 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Linii; 

  



XXXIII sesja – 17 czerwca 2014 r. 
 
331/XXXIII/VI/2014  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018; 

332/XXXIII/VI/2014      w sprawie zmian w budŜecie Gminy na  2014 rok; 

333/XXXIII/VI/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji               
kultury pod nazwą Gminny Dom Kultury w Linii za 2013 rok; 

334/XXXIII/VI/2014       w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji  
kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Linii za 2013 rok;  

335/XXXIII/VI/2014      w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Linia za 
2013 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy; 

336/XXXIII/VI/2014       w sprawie zmiany statutu instytucji kultury „Biblioteka Publiczna Gminy  
Linia”; 

337/XXXIII/VI/2014       w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej               
w Linii; 

338/XXXIII/VI/2014      w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego plany zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Niepoczołowice, Gmina Linia w zakresie 
działki o nr  234/4; 

339/XXXIII/VI/2014      w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego  
nieograniczonego  nieruchomość zabudowaną oznaczoną w ewidencji                     
gruntów jako działka o nr 429/3 stanowiącą własność Gminy Linia, 
połoŜoną w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. Linia; 

340/XXXIII/VI/2014       w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na  
poprawę bezpieczeństwa zachowań na wodzie na terenie gminy Linia 
poprzez organizację strzeŜonego miejsca do kąpieli oraz pokaz ćwiczeń 
ratownictwa; 

  

 
 
XXXIV sesja – 28 sierpnia 2014 r. 
 
341/XXXIV/VI/2014  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018; 

342/XXXIV/VI/2014  w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2014 rok; 

343/XXXIV/VI/2014  w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
zadanie pod nazwą  „BieŜąca konserwacja obiektu Gminnego Domu Kultury 
oraz stadionu gminnego w Lini”; 

344/XXXIV/VI/2014  w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym 
nieruchomość gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
o nr 73/14, połoŜonej we wsi Pobłocie; 

345/XXXIV/VI/2014  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Linia, gmina Linia w zakresie 
działki o nr 656/22; 

346/XXXIV/VI/2014  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Linia; 

347/XXXIV/VI/2014  w sprawie współdziałania z samorządami województwa pomorskiego w celu 
podjęcia skoordynowanych działań zmierzających do rewitalizacji linii 
kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka; 

 
 
 



XXXV sesja – 24 września 2014 r. 
 
 

348/XXXV/VI/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018; 

349/XXXV/VI/2014 w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2014 rok; 

350/XXXV/VI/2014 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych             
z budŜetu Gminy Linia na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska; 

351/XXXV/VI/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Remont – odnowa drogi powiatowej nr 
1431G na odcinku Linia – Niepoczołowice od km 1+670 do 3+515                       
o długości 1845 mb”; 

352/XXXV/VI/2014 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych 
na obszarze gminy Linia; 

 
  XXXVI sesja – 18 listopada 2014 r. 
 
 
 

353/XXXVI/VI/2014  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018; 

354/XXXVI/VI/2014  w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2014 rok; 

355/XXXVI/VI/2014  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
obszarze gminy Linia; 

356/XXXVI/VI/2014  w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta, stanowiącego podstawę do 
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Linia w 2015 roku; 

357/XXXVI/VI/2014  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości; 

358/XXXVI/VI/2014  w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi świadczone przez Gminę Linia                  
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Linia na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 
31.12.2015 r.; 

359/XXXVI/VI/2014  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                    
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady 
komunalne; 

360/XXXVI/VI/2014  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

361/XXXVI/VI/2014  w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie  bezprzetargowym  
nieruchomość  stanowiącą własność  Gminy Linia  połoŜoną w Strzepczu, 
zapisaną w księdze wieczystej 12220 jako działka ewidencyjna nr 491/1; 

362/XXXVI/VI/2014  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Miłoszewo, gmina Linia  w zakresie  
działki o nr 124/2; 

363/XXXVI/VI/2014  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentów miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia 
w zakresie działek o nr 234/4, 473/2; 

364/XXXVI/VI/2014  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia               
w zakresie części działki o nr 98/10; 

365/XXXVI/VI/2014  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Lewinko (obręb geodezyjny 
Lewino), gmina Linia; 



366/XXXVI/VI/2014  w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy; 

367/XXXVI/VI/2014  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia. 

   


