
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY LINIA VII KADENCJI                   

2014-2018 

 
 

I sesja – 1 grudnia 2014 r. 

1/I/VII/2014  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Linia; 

2/I/VII/2014  w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Linia; 

3/I/VII/2014  w sprawie powołania Komisji Gospodarczej; 

4/I/VII/2014  w sprawie powołania Komisji Społeczno – Socjalnej; 

5/I/VII/2014  w sprawie powołania Komisji Kultury i Oświaty; 

6/I/VII/2014  w sprawie powołania Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska; 

7/I/VII/2014  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej; 

 

II sesja – 17 grudnia 2014 r. 

8/II/VII/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018; 

9/II/VII/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok; 

10/II/VII/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018; 

11/II/VII/2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2015 rok; 

12/II/VII/2014 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Linia z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2015 rok; 

13/II/VII/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia w zakresie 

działki o nr 473/2; 

14/II/VII/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy; 

 

III sesja – 30 stycznia 2015 r. 

15/III/VII/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018; 

16/III/VII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok; 

17/III/VII/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pod 

nazwą „Wyposażenie obiektu Gminnego Domu Kultury oraz remont stadionu 

gminnego w Lini”; 

18/III/VII/2015 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Linia na 2015 rok”; 

19/III/VII/2015 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2015”; 

20/III/VII/2015 w sprawie przyjęcia planu prac społecznie użytecznych na rok 2015; 

21/III/VII/2015 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki; 

22/III/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 

23/III/VII/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Pobłocie, gmina Linia w zakresie działki                        

o nr 187/4, 185, 187/3; 
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24/III/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej                   

w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 75/2 o powierzchni                

55 000 m² położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gm. Linia; 

25/III/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej                    

w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 70/3 o powierzchni                   

2 700 m² położonej w obrębie geodezyjnym Osiek, gm. Linia; 

26/III/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości  

stanowiącej własność  Gminy Linia  położonej w Pobłociu, gm. Linia, zapisaną                 

w księdze wieczystej 31695/1 jako działka ewidencyjna nr 73/16; 

27/III/VII/2015 w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu              

i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia; 

28/III/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej; 

29/III/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini; 

 

IV sesja – 11 marca 2015 r. 

30/IV/VII/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018; 

31/IV/VII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok; 

32/IV/VII/2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku; 

33/IV/VII/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację 

zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Linia – 

Zakrzewo; 

34/IV/VII/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia; 

35/IV/VII/2015 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych 

dofinansowaniem  w 2015 r.; 

36/IV/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań                        

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 

37/IV/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 10 o powierzchni 700 m² 

położonej w obrębie geodezyjnym Lewino, gm. Linia; 

38/IV/VII/2015 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na 

obszarze gminy Linia; 

 

V sesja –27 maj 2015 r. 

39/V/VII/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018; 

40/V/VII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok; 

41/V/VII/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej; 

42/V/VII/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku; 

43/V/VII/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

44/V/VII/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

45/V/VII/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Linia; 

46/V/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań                        

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 

47/V/VII/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia w zakresie 

działki o nr 493; 

48/V/VII/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niepoczołowice w gminie Linia w zakresie 

działki o nr 476/4 i 37/9; 

49/V/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Linia nieruchomości 

położonej w Lewinie, gm. Linia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 

96/26, 96/16, 96/13, 96/9; 

50/V/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Linia nieruchomości 

położonej w Miłoszewie, gm. Linia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 

154/1, 154/2, 154/3, 154/4; 

51/V/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Linia nieruchomości 

położonej w Smażynie, gm. Linia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

214; 

52/V/VII/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży najemcom w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych, wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i udziałem w częściach 

wspólnych budynku i gruntu, położonych w Miłoszewie nr 24, gm. Linia, 

stanowiących własność Gminy Linia, zasad sprzedaży i warunkach udzielenia 

bonifikat oraz wyrażeniu zgody na sprzedaż bezprzetargową na rzecz 

dotychczasowych najemców;  

53/V/VII/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących 

własność Gminy Linia; 

54/V/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie przetargu pomieszczenia użytkowego, 

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

Linia 
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VI sesja – 24 czerwiec 2015 r. 

55/VI/VII/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018; 

56/VI/VII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok; 

57/VI/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod 

nazwą Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Linia za 2014 rok; 

58/VI/VII/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod 

nazwą Gminny Dom Kultury w Linii za 2014 rok; 

59/VI/VII/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2014 rok 

oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy; 

60/VI/VII/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia w zakresie 

działki o nr 494/1;              

61/VI/VII/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niepoczołowice w  gminie Linia w zakresie 

działki o nr 476/4 i 37/9; 

62/VI/VII/2015 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników; 

63/VI/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pobłocie, gmina Linia; 
 

 

VII sesja – 14 sierpnia 2015 r. 

 

64/VII/VII/2015 w sprawie przystąpienia gminy Linia do projektu „Budowa mikroinstalacji  

prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach niebędących 

obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Linia”; 

65/VII/VII/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018; 

66/VII/VII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok; 

67/VII/VII/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pod 

nazwą „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności oraz 

obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Linia”; 

68/VII/VII/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do programu inicjowanego przez Zarząd 

Województwa Pomorskiego w ramach Działania 11.4. Ochrona różnorodności 

biologicznej RPO WP 2014-2020; 

69/VII/VII/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do programu inicjowanego przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 

priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) 

Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego (Część 2a); 

70/VII/VII/2015 w sprawie przystąpienia i realizacji planowanego projektu pt: „Inkubacja 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa pomorskiego”; 

71/VII/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w 

Zakrzewie w budynku Nr 22; 
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72/VII/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w 

Strzepczu, ul. Ks. Józefa Rotty 3; 
 

 73/VII/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań                        

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 
 

 74/VII/VII/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia w zakresie 

działki o Nr 494/2 i 497; 

 

 75/VII/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zakrzewo, gmina Linia w zakresie części 

terenu działki o Nr 216; 

 

 76/VII/VII/2015 w sprawie uchylenia uchwały nr 53/V/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 27 maja 

2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów 

stanowiących własność Gminy Linia;   

 

 77/VII/VII/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia w zakresie 

części działki o Nr 6; 

 

 

VIII sesja –22 września 2015 r. 

78/VIII/VII/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018; 

79/VIII/VII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok; 

80/VIII/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 116 o 

powierzchni 16300 m² położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo, gm. Linia; 

81/VIII/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Niepoczołowice, 

gmina Linia w zakresie części działki nr 6; 

82/VIII/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Niepoczołowice, 

gmina Linia w zakresie części działki nr 494/1; 

83/VIII/VII/2015 w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Niepoczołowice dotyczącego działki o nr 541 w gminie Linia; 

84/VIII/VII/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 

informacji o kandydatach na ławników; 

85/VIII/VII/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku; 

86/VIII/VII/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

87/VIII/VII/2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Linia na lata 2015-2022; 

88/VIII/VII/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Linia; 
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IX sesja –29 października 2015 r. 

89/IX/VII/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018; 

90/IX/VII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok; 

91/IX/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pobłocie, gmina Linia; 

92/IX/VII/2015 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia (obejmujących działkę nr 473/2                      

w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice); 

93/IX/VII/2015 w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016 – 2019; 

94/IX/VII/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 

dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Linia; 

95/IX/VII/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 88/VIII/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 22 

września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójt Gminy Linia; 

96/IX/VII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia, gmina Linia; 

 

X sesja – 20 listopada 2015 r. 

 

 97/X/VII/2015         W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 

 

98/X/VII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok; 

 

99/X/VII/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego; 

100/X/VII/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego; 

101/X/VII/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości; 

102/X/VII/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze 

gminy Linia; 

103/X/VII/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym 

podatku; 

104/X/VII/2015 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.; 

105/X/VII/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku; 
 

 106/X/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, oznaczonej  
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w ewidencji gruntów jako działka o numerze 147 o powierzchni dzierżawy 10 000 m², 

położonej w obrębie geodezyjnym Osiek, gm. Linia; 

 107/X/VII/2015 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Linia z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2016 rok; 

 

 

XI sesja – 29 grudnia 2015 r. 

108/XI/VII/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018; 

109/XI/VII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok; 

110/XI/VII/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2018; 

111/XI/VII/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2016 rok; 

112/XI/VII/2015 w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej" 

realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie 

dotacyjne RPO WP 2014-2020 (Konkurs nr RPPM.10.01 - IZ-01-22-001/15); 

113/XI/VII/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wejherowskiemu; 

114/XI/VII/2015 w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice, gmina Linia w zakresie działki o nr 

473/2; 

115/XI/VII/2015 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Linia”; 

116/XI/VII/2015 w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Linia;  
 

 

XII sesja – 26 stycznia 2016 r. 

    

117/XII/VII/2016    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 

 

118/XII/VII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 

119/XII/VII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego 

pn. „Lepszy start - lepsza przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z Gminy Linia” w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -

2020; 

120/XII/VII/2016   w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Linia do projektu pn.: 

„Budowa i wyposażenie budynku biblioteki publicznej na terenie gminy Linia”; 

121/XII/VII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Linia do projektu pn.: 

„Budowa instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Linia”; 

122/XII/VII/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.; 

123/XII/VII/2016 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania                
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Pr   oblemów Alkoholowych Gminy Linia na 2016 rok”; 
 

 124/XII/VII/2016 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok  2016”; 
 

 125/XII/VII/2016 w sprawie przyjęcia planu prac społecznych użytecznych na rok 2016;  

 126/XII/VII/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019;  

 127/XII/VII/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na2016 rok;  

 128/XII/VII/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;  

 129/XII/VII/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy 

w Wejherowie; 

 

 130/XII/VII/2016 w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego podczas przyjmowania dzieci zamieszkałych na 

obszarze gminy Linia do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

Gminę Linia; 

 

 131/XII/VII/2016 w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku 

dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę 

Linia, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

 

 

XIII sesja – 18 marca 2016 r. 

 

132/XIII/VII/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019; 

133/XIII/VII/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok; 

134/XIII/VII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 

135/XIII/VII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działki nr 144/3 w Tłuczewie, gmina Linia; 

136/XIII/VII/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia; 

137/XIII/VII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Łęczyce 

dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego; 

138/XIII/VII/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 
 

 139/XIII/VII/2016 w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 1420G 

Godętowo – Nawcz – Tłuczewo odc. Nawcz – Osiek”, realizowanego w ramach 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i 

w oszczędzanie energii na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych”  PROW 2014-2020; 

 

 140/XIII/VII/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na 

terenie gminy Linia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 

 

 141/XIII/VII/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Linia;  
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 142/XIII/VII/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiek;  

 143/XIII/VII/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pobłocie;  

 144/XIII/VII/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzepcz;  

 145/XIII/VII/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zakrzewo;  

 146/XIII/VII/2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które 

dofinansowanie jest przyznane w 2016 roku; 

 

    

XIV sesja – 28 kwietnia 2016 r. 

147/XIV/VII/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego w 

wysokości 1.600 000,00 zł na częściowe sfinansowanie zadania pn.: „Budowa 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Linia”; 

 

148/XIV/VII/2016 w sprawie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wejherowskiemu na 

realizację zadań ciągu drogi powiatowej przebiegającej przez Gminę Linia; 

149/XIV/VII/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026; 

150/XIV/VII/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016; 

151/XIV/VII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 57 w Lini, gmina 

Linia; 

152/XIV/VII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 138/XIII/VII/2016 Rady Gminy Linia z dnia 18  

marca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;   

153/XIV/VII/2016 w sprawie zmiany uchwały 139/XIII/VII/2016 Rady Gminy Linia z dnia 18 

marca 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi 

nr 1420G Godętowo – Nawcz – Tłuczewo odc. Nawcz – Osiek”, 

realizowanego w ramach „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów całej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operację typu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020; 

 
 

XV sesja – 30 maj 2016 r. 

154/XV/VII/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026 r; 

 

155/XV/VII/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok; 

156/XV/VII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pobłocie, 

gmina Lina; 

157/XV/VII/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie działki o nr 493 w 

gminie Linia; 
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XVI sesja – 5 sierpnia 2016 r. 

158/XVI/VII/2016  w sprawie pomocy finansowej udzielonej Gminie Łęczyce na realizację zadania 

inwestycyjnego „Projekt i budowa drogi transportu rolnego na odcinku 

Kętrzyno – Nawcz w granicach administracyjnych gminy Łęczyce”;  

 

   

159/XVI/VII/2016  w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-

2026;  
 

   

160/XVI/VII/2016  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok;  

   

161/XVI/VII/2016  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Linia za 2015 rok;  
 

   

162/XVI/VII/2016  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury pod nazwą Gminny Dom Kultury w Lini za 2015 rok;  
 

   

163/XVI/VII/2016  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2015 

rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;  
 

   

164/XVI/VII/2016  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Linia 

nieruchomości położonej w Kobylaszu, (obręb geodezyjny Kobylasz) gm. Linia, 

oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 89; 

 

   

165/XVI/VII/2016  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 

lokalu mieszkalnego wraz, z pomieszczeniem gospodarczym oraz dwóch lokali 

użytkowych wraz z udziałem wczęściach wspólnych budynku i gruntu dla 

wszystkich lokali  

położonych w Miłoszewie nr 24, gm. Linia, stanowiących własność Gminy 

Linia;  

 

   

166/XVI/VII/2016  

 

 

167/XVI/VII/2016 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Linia do zawarcia porozumienia z 

Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” w 

Szklanej;  

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia;  

 

  

XVII sesja – 5 sierpnia 2016 r. 

168/XVII/VII/2016  w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lini; 

 

169/XVII/VII/2016  

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026; 
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170/XVII/VII/2016  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok; 

  

171/XVII/VII/2016  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Linia, gmina Linia w 

zakresie części działki nr 643/10; 

172/XVII/VII/2016  w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego nr 5 

położonego w Zakrzewie w budynku Nr 22; 

173/XVII/VII/2016  w sprawie podpisania porozumienia z Powiatem Wejherowskim dot. 

przekazania Gminie Linia spraw związanych z zarządzaniem fragmentem 

dróg powiatowych nr 1336G i 1431G obejmujących działki nr 311 obręb 

Pobłocie oraz nr 58, 602, 601/24 i 62 obręb Linia; 

  
 

 

XVIII sesja – 13 września 2016 r. 

174/XVIII/VII/2016  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na montaż pompy ciepła w 

budynku nowego żłobka na terenie Gminy Linia; 

 

   

175/XVIII/VII/2016  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na 

realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G 

Kniewo – DK nr 6 – Luzino – Łebno” w ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019; 

 

   

176/XVIII/VII/2016  w sprawie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wejherowskiemu na 

realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G 

Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek; 

 

   

177/XVIII/VII/2016  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026;  

   

178/XVIII/VII/2016  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok;  

   

179/XVIII/VII/2016  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Linia 

gmina Linia; 

 

   

180/XVIII/VII/2016  

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność Gminy Linia, położonej w Lini- przy ulicy Szkolnej, 

obejmującej działkę nr 530/6 obręb 0006 Linia; 
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XIX sesja – 14 październik 2016 r.  

181/XIX/VII/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026;  

182/XIX/VII/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok;  

183/XIX/VII/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pobłocie;  

184/XIX/VII/2016 w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii na 

terenie Miasta Redy oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” realizowanego w 

ramach Konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii w 

ramach Osi Priorytetowej 10 Energia realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020; 

 

185/XIX/VII/2016 w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.”Instalacje solarne na terenie 

Miasta Redy oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” realizowanego w ramach 

Konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii w ramach Osi 

Priorytetowej 10 Energia realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 

 

186/XIX/VII/2016 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 
 

187/XIX/VII/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia w 

zakresie działki o nr 234/4 w gminie Linia; 

 

   

   

XX sesja – 18 listopad 2016 r. 

 

 

188/XX/VII/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026;  

   

189/XX/VII/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok;  

   

190/XX/VII/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

obszarze gminy Linia; 
 

   

191/XX/VII/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku; 

 

   

192/XX/VII/2016 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 01.01.2017 r. do dnia 
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31.12.2017 r.; 

 

193/XX/VII/2016 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niepoczołowice w gminie Linia w 

zakresie działki o nr 476/4 i 37/9; 

 

   

194/XX/VII/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niepoczołowice w gminie Linia w 

zakresie działki o nr 494/1; 

 

   

195/XX/VII/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niepoczołowice w gminie Linia w 

zakresie działki o nr 494/2 i 497; 

 

   

196/XX/VII/2016 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Linia z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2017 rok; 

 

   

197/XX/VII/2016 sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Linia Nr 57/VII/IV/2003 z dnia 9 

lipca 2003, w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Linia; 

 

   

198/XX/VII/2016 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego za pozostałe nieruchomości gruntowe; 

 

 

 

XXI sesja – 6 grudnia 2016 r. 

 

 

199/XXI/VII/2016 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Promyczek”, dla którego 

organem prowadzącym jest Gmina Linia oraz nadania mu statutu; 

 

   

200/XXI/VII/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Linia, gmina Linia, w zakresie 

działki nr 643/10; 

 

   

201/XXI/VII/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Pobłocie, gmina Linia; 

 

   

202/XXI/VII/2016 

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 
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203/XXI/VII/2016 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego za pozostałe nieruchomości gruntowe; 

 

204/XXI/VII/2016 

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026; 

 

   

205/XXI/VII/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok;   

 

 

XXII sesja – 28 grudnia 2016 r. 

 

 

206/XXII/VII/2016 w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2016-2026; 

 

   

207/XXII/VII/2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok;  

   

208/XXII/VII/2016 w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2017 rok;  

   

209/XXII/VII/2016 

 

 

210/XXII/VII/2016 

w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2017-2026; 

 

w sprawie w sprawie uchylenia uchwał; 

 

   

211/XXII/VII/2016 w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Odnawialne źródła energii oraz 

instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasto Puck oraz Gminy 

Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino" realizowanego w ramach Konkursu dla 

działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii w ramach Osi Priorytetowej 

10 Energia realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 

 

   

212/XXII/VII/2016 

 

 

213/XXII/VII/2016 

 

 

214/XXII/VII/2016 

w sprawie w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Linia";  

 

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania i unieszkodliwienia odpadów 

zawierających azbest z terenu Gminy Linia na lata 2016-2020" 

 

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Linia w latach 2016-

2021 
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XXIII sesja – 15 stycznia 2017 r. 

 

215/XXIII/VII/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026;  

216/XXIII/VII/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok;  

217/XXIII/VII/2017 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki; 

 

218/XXIII/VII/2017 

 

219/XXIII/VII/2017 

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2017”; 

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Linia na 2017 rok”; 

 

220/XXIII/VII/2017 w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych na rok 2017; 

 

221/XXIII/VII/2017 w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków 

na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia 

i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku; 

 

222/XXIII/VII/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego; 

 

223/XXIII/VII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na  dzierżawę  nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 530/26 o 

powierzchni 2407 m², położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gm.  Linia, 

własność Gmina Linia i o numerze 530/27 o powierzchni 3735 m², 

położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gm.  Linia, własność Gmina Linia 

oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy; 

 

224/XXIII/VII/2017 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Linia w latach 2017-2022; 

 

225/XXIII/VII/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia; 

 

226/XXIII/VII/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;  

227/XXIII/VII/2017 w sprawie wspólnej realizacji zadania pt.: „Bezpieczny Powiat – zakup 

specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla 

jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim” realizowanego w 

ramach Konkursu dla działania 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych w 

ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020; 

 

228/XXIII/VII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie, gm. Linia”; 
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XXIV sesja – 28 marca 2017 r. 

 

229/XXIV/VII/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026;  

230/XXIV/VII/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok;  

231/XXIV/VII/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana 

Ceynowy w Wejherowie; 

 

232/XXIV/VII/2017 

 

233/XXIV/VII/2017 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego; 

w sprawie określenia opłat i zasad udostępniania i wynajmu pomieszczeń w 

budynku Żłobka Gminnego "Promyczek" przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini; 

 

234/XXIV/VII/2017 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miejscowości Niepoczołowice, gmina Linia w zakresie części 

działki nr 6; 

 

235/XXIV/VII/2017 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu miejscowości Zakrzewo, w zakresie części terenu działki 

2016, w Gminie Linia; 

 

236/XXIV/VII/2017 w sprawie uchylenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Linia, gmina Linia; 

 

237/XXIV/VII/2017 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu obrębu geodezyjnego Pobłocie, gmina Linia; 

 

238/XXIV/VII/2017 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu działki nr 144/3 w Tłuczewie, gmina Linia; 

 

239/XXIV/VII/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form 

wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych 

zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez 

Gminę Linia oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

 

240/XXIV/VII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych 

położonych w Strzepczu, gm. Linia; 

 

 

 

 

XXV sesja – 18.05.2017 r. 

 

241/XXV/VII/2017      w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej a lata 2017-2026; 

242/XXV/VII/2017      w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok; 

243/XXV/VII/2017       w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji              

kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Linia za 2016 rok; 

244/XXV/VII/2017       w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury pod nazwą Gminny Dom Kultury w Lini za 2016 rok; 

245/XXV/VII/2017     w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 

2016 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy; 
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246/XVV/VII/2017    w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

szkołom podstawowym, przedszkolom oraz zespołom wychowania 

przedszkolnego i punktom przedszkolnym z terenu Gminy Linia; 

247/XXV/VII/2017  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka o nr 75/2 stanowiącej własność Gminy Linia, położonej w obrębie 

geodezyjnym Linia gm. Linia; 

248/XVV/VII/2017  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki o nr 649/21, 649/22 będące własnością Gminy Linia, położone w 

obrębie geodezyjnym Linia gm. Linia; 

249/XXV/VII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki o nr 171,nr 172/1, nr 172/2 stanowiące własność Gminy Linia, 

położonej w obrębie geodezyjnym Osiek gm. Linia; 

250/XXV/VII/2017    w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego 

w Polsce 

251/XXV/VII/2017   w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Linia Nr 232/XXIV/VII/2017 z 

dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

   252/XXV/VII/2017    w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 

253/XXV/VII/2017   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Niepoczołowice (działki nr 510/5i 510/6), gmina Linia; 

254/XXV/VII/2017   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Niepoczołowice (działki nr 544/1, 544/2, 544/3, 544/4 i 543/8),gmina 

Linia; 

255/XXV/VII/2017   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Niepoczołowice (działki nr 178/2, 177/2, 176/2, 175/2, 587/1, 587/3, 

587/4,587/5, części działek 37/45 i 169/53), gmina Linia; 

256/XXV/VII/2017   w sprawie wyrażenia zgody do p[przystąpienia do projektu i realizację 

zadania pn. „ Budowa Sali ćwiczeń i zaplecza wraz z częścią socjalno-

bytową w budynku stanowiącym własność Linia”; 

257/XXV/VII/2017   w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w 

miejscowości Pobłocie; 

 
 

 
 

 

 

 

 



REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY LINIA VII KADENCJI                   

2014-2018 

 

XXVI sesja – 30.06.2017 r.  

 
258/XXVI/VII/2017    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026; 

 

259/XXVI/VII/2017    w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok; 

 

260/XXVI/VII/2017  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na               

zadania  pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kaszubskiej w  

miejscowości Linia oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Zakrzewo; 

 

261/XXVI/VII/2017    w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Linia; 

 

262/XXVI/VII/2017    w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego 

w Zakrzewie w budynku nr 22; 

 

263/XXVI/VII/2017  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia; 

 

264/XXVI/VII/2017   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części 

działki o Nr ewidencyjnym 495/32 położonej w obrębie geodezyjnym 

Strzepcz stanowiącą własność Gminy Linia, zapisaną w księdze wieczystej 

GD1W/00031574/7; 

 

265/XXVI/VII/2017  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części działki 

o Nr 317/63 położonej w Pobłociu stanowiącej własność Gminy Linia na 

rzecz właściciela działki o Nr 317/152 położonej w Pobłociu; 

 

266/XXVI/VII/2017   w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

szkołom podstawowym, przedszkolom oraz zespołom wychowania 

przedszkolnego i punktom przedszkolnym z terenu Gminy Linia; 

 

 

 

XXVII sesja – 01.09.2017 

 
267/XXVII/VII/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego w 

wysokości 1.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie zadania pn. 

"Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej "; 

 

268/XXVII/VII/2017   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026; 

 

269/XXVII/VII/2017   w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok; 

 

270/XXVII/VII/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu obrębu geodezyjnego w gminie Linia; 



REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY LINIA VII KADENCJI                   

2014-2018 

 

271/XXVII/VII/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu działki nr 57 w Lini, gmina Linia; 

 

272/XXVII/VII/2017  w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego Nr 4 

położonego w Zakrzewie w budynku Nr 22; 

 

273/XXVII/VII/2017  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku Nr 24 w 

miejscowości Miłoszewo, gmina Linia; 

 

274/XXVII/VII/2017  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki o nr 374/1,374/2,374/3 stanowiącej własność Gminy Linia, 

położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo; 

 

275/XXVII/VII/2017  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działki o nr 23/17 i 23/18,23/19,23/20 stanowiących własność 

Gminy Linia, położonych w obrębie geodezyjnym Linia, gm. Linia ; 

 

276/XXVII/VII/2017  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Linia 

nieruchomości położonej w Strzepczu,(obręb geodezyjny Strzepcz)gmina 

Linia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 564/7; 

 

277/XXVII/VII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i 

przechodu na działkach gminnych Nr 184/38 i 184/83 położonych w 

Lewinku, obręb Lewino; 

 

278/XXVII/VII/2017  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 

279/XXVII/VII/2017   w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Linia; 

 

XXVIII SESJA – 22.11.2017 

 
280/XXVIII/VII/2017      w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026; 

 

281/XXVIII/VII/2017    w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok; 

 

282/XXVIII/VII/2017    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

    na obszarze gminy Linia; 

 

283/XXVIII/VII/2017    w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi świadczone przez Gminę Linia         

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
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odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Linia na okres od dnia 

01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; 

 

284/XXVIII/VII/2017     w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami    

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku; 

 

285/XXVIII/VII/2017  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Kętrzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Kętrzynie; 
 

286/XXVIII/VII/2017  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Miłoszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Miłoszewie; 
 

287/XXVIII/VII/2017   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bazylego Olęckiego w 

Niepoczołowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. kan. 

Bazylego Olęckiego w Niepoczołowicach; 
 

288/XXVIII/VII/2017   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu; 
 

289/XXVIII/VII/2017      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Lini                 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leonida Teligi; 
 

290/XXVIII/VII/2017  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół                             

w Strzepczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Aleksandra Labudy; 
 

291/XXVIII/VII/2017     w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka za pobyt w żłobku 

utworzonym przez Gminę Linia; 

 

292/XXVIII/VII/2017   w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Linia z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018 rok; 

 

293/XXVIII/VII/2017     w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

dla Gminy Linia na lata 2017-2020; 

 

294/XXVIII/VII/2017      w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu gabinetu dentystycznego w 

Lini  w budynku Żłobka Gminnego „Promyczek” przy ulicy Kaszubskiej 

15 w Lini wraz  z majątkiem  trwałym; 
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295/XXVIII/VII/2017     w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi  Niepoczołowice, gm. Linia; 

 

296/XXVIII/VII/2017     w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Pobłocie ,gm. Linia; 

 

297/XXVIII/VII/2017     w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Linia 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 391/50 

położona w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice, gm. Linia; 

 

298/XXVIII/VII/2017     w  sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Linia              

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 59/43 

położona   w obrębie geodezyjnym Linia, gm. Linia; 

 

299/XXVIII/VII/2017   w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Linia; 

 

300/XXVIII/VII/2017 w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

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

 

301/XXVIII/VII/2017  w sprawie do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Niepoczołowice (działka nr 24/13), gmina Linia; 

 

302/ XXVIII/VII/2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

 

303/ XXVIII/VII/2017     w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Linia 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 589/1 

położona w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice, gm. Linia; 

 

 

XXIX  SESJA – 28.12.2017 

 
304/XXIX/VII/2017      w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026; 

 

305/XXIX/VII/2017     w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok; 

 

306/XXIX/VII/2017    w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2018 rok; 

 

307/XXIX/VII/2017     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 

 

308/XXIX/VII/2017    w sprawie wyrażenia zgody na  zmianę gruntów położonych w miejscowości 

Linia; 

 

309/XXIX/VII/2017  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejście przez Gminę Linia 
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nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 558/3 

położona w obrębie geodezyjnym Linia, gm. Linia;  

 

310/XXIX/VII/2017      w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Linia; 

 

 

XXX  SESJA – 22.02.2018 

 
311/XXX/VII/2018      w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

 

312/XXX/VII/2018     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 

 

313/XXX/VII/2018      w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 

 

314/XXX/VII/2018     w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania                                 

Problemów Alkoholowych Gminy Linia na 2018 rok” 

 

315/XXX/VII/2018     w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2018” 

 

316/XXX/VII/2018      w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

użytecznych na rok 2018 

 

317/XXX/VII/2018      w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Linia; 

 

318/XXX/VII/2018      w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki 

319/XXX/VII/2018     w sprawie nadania nazwy drodze gminnej na terenie wsi Linia gmina Linia 

 

320/XXX/VII/2018      w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa strefy rekreacji w miejscowości 

Pobłocie”, realizowanego w ramach „Aktywne Sołectwo Pomorskie” 

 

321/XXX/VII/2018     w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności                                           

w miejscowości Linia, Niepoczołowice i Potęgowo – Gmina Linia” 

 

322/XXX/VII/2018     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynku nr 24 na działce nr 

453/5  w miejscowości Miłoszewo, gmina Linia  

 

323/XXX/VII/2018      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Linia umowy 

wykonawczej z Zakładem Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna 

Kraina" spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Czarnówku, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Rozbudowa 

kompostowni w RIPOK Czarnówko”                      

 

324/XXX/VII/2018      w sprawie zmiany uchwały Nr 308/XXIX/VII/2017 Rady Gminy Linia z dnia                       
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28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych                    

w miejscowości  Linia  

 

 

325/XXX/VII/2018      w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

 

326/ XXX/VII/2018     w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia  

 

327/XXX/VII/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia 

(działki nr 69/2, 75/2, 76, 77/1, 77/2 i 77/3), gmina Linia  

 

328/XXX/VII/2018  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu                             

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Niepoczołowice (działki nr 65, 66 i część działki nr 64), gmina Linia 

 

329/XXX/VII/2018  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Niepoczołowice (część działki nr 427), gmina Linia 

 

330/XXX/VII/2018      w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

 

331/XXX/VII/2018   w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/VI/2010 Rady Gminy Linia z dnia 2 

grudnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady 

Gminy Linia i sołtysów oraz  sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych Gminy 

332/XXX/VII/2018      w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które 

dofinansowanie jest przyznane w 2018 roku stanowiących fundusz sołecki 
 

333/ XXX/VII/2018  w sprawie realizacji zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior”  

w Gminie Linia”  

 

XXXI  SESJA – 29.03.2018 

 

 

334/ XXXI/VII/2018      w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028              

 

335/ XXXI/VII/2018      w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok  

 

 

336/XXXI/VII/2018       zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

337/ XXXI/VII/2018       w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Placówki Straży Granicznej   

we Władysławowie  
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338/XXXI/VII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 288/11 i 288/12 

położonych w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. Linia, własność gmina 

Linia  

339/XXXI/VII/2018 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu geodezyjnego Strzepcz 

(działka nr 256/6), gmina Linia  

 

340/XXXI/VII/2018    w sprawie podziału Gminy Linia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic                  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu                   

 

341/XXX/VII/2018      w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych  

 

342/XXXI/VII/2018    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w ew. gruntów jako dz. nr.70/3 

będącą własnością Gminy Linia ,położone w obrębie geodezyjnym Osiek 

 

343/ XXXI/VII/2018      w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku    

 

 

 

XXXII  SESJA – 25.04.2018 

 

 
344/XXXII/VII/2018     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 

 

345/ XXXII/VII/2018   w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok  

 

346/ XXXII/VII/2018  w sprawie podziału Gminy Linia na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych  
 

347/XXXII/VII/2018  w sprawie zatwierdzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 

na terenie Gminy Linia oraz przyjęcia Regulaminu korzystania z tych miejsc  

 

348/XXXII/VII/2018 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu geodezyjnego Linia 

(działka nr 516/2), gmina Linia  

 

349/XXXII/VII/2018    w sprawie wyrażenia zgody na zmianę gruntów położonych w miejscowości 

Strzepcz                   

 

350/XXXII/VII/2018  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Linia 

nieruchomości oznaczonej e ew. gruntów jako działka o nr.139/7  położona 

w obrębie geodezyjnym Strzepcz  
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351/ XXXII/VII/2018    w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Linia 

nieruchomości oznaczonej e ew. gruntów jako działka o nr.558/4  

położona w obrębie geodezyjnym Linia   

 

XXXIII  SESJA – 05.06.2018 

 

352/XXXIII/VII/2018  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na 

realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G 

poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Linia na odcinku w km 

13+010-13+427 w granicach pasa drogowego”  

 

353/XXXIII/VII/2018  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 

zadania pod nazwą: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewinko-

Pobłocie Dąbrówka; 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150013G 

Lewinko-Dargolewo 

 

354/XXXIII/VII/2018     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 

 

355/XXXIII/VII/2018      w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 

 

356/XXXIII/VII/2018    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji  

kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Linia za 2017 

rok 

 

357/XXXIII/VII/2018   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego instytucji 

kultury pod nazwą Gminny Dom Kultury w Lini za 2017 rok 

 

358/XXXIII/VII/2018   w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 

2017 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy; 

 

359/XXXIII/VII/2018 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność     

Gminy Linia nieruchomości położonych w miejscowości Smażyno Gminy 

 

360/XXXIII/VII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Linia 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 589/1 

położona w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice, gm. Linia  

 

361/XXXIII/VII/2018 w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Linia 

służebnościami przesyłu ustanawianymi na rzecz przedsiębiorców                   

 

362/XXXIII/VII/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Linia 

 

363/XXXIII/VII/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Linia (działka nr 23/16), gmina Linia  



REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY LINIA VII KADENCJI                   

2014-2018 

 

364/ XXXIII/VII/2018     w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice 

(działki nr 544/1, 544/2, 544/3, 544/4 i 543/8), gmina Linia  

 

365/ XXXIII/VII/2018      w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice 

(działki nr 510/5 i 510/6), gmina Linia 

 

366/ XXXIII/VII/2018   w sprawie wyrażenia opinii o dokonaniu podziału Powiatu 

Wejherowskiego na okręgi wyborcze 

 

367/ XXXIII/VII/2018      w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Linia 

 

 

368/ XXXIV/VII/2018  w sprawie realizacji zadania pn.,, Tworzenie nowych miejsc 

przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców gminy Linia w nowej 

placówce edukacyjnej „ w konkursie nr.RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/18 

w ramach poddziałania 3.1  

 

XXXIV  SESJA – 29.06.2018 

 

369/XXXIV/VII/2018      w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 

 

370/ XXXIV/VII/2018   w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok; 

 

 

371/XXXIV/VII/2018  w sprawie podziału gminy Linia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  

 

372/XXXIV/VII/2018  zmieniająca załącznik do uchwały Nr 346/XXXII/VII/2018 w sprawie 

podziału Gminy Linia na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

 

373/XXXIV/VII/2018     w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 30/2018 Wójta Gminy Linia z 

dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków 

przydomowych, działkowych, tuneli foliowych,  trawników, upraw 

rolnych oraz napełniania basenów ogrodowych powyżej 200 litrów z 

wodociągu gminnego; 

 

374/ XXXIV/VII/2018      w sprawie ustalenia, wynagrodzenia Wójta Gminy 

 

375/XXXIV/VII/2018    w sprawie realizacji zadania pn.: „Ja w Internecie” w ramach Działania 

3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; 
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XXXV  SESJA – 29.08.2018 

 

376/ XXXV/VII/2018      w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

377/ XXXV/VII/2018     w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana 

Ceynowy    w Wejherowie 

 

378/ XXXV/VII/2018     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 

 

379/XXXV/VII/2018     w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok; 

 

380/XXXV/VII/2018     w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Linia miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

 

381/XXXV/VII/2018      w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Linia 

 

382/XXXV/VII/2018    w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021 

 

383/XXXV/VII/2018     w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Linia, gm. Linia 

 

384/XXXV/VII/2018     w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w 

miejscowości Strzepcz 

 

385/XXXV/VII/2018     w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Linia 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 437/3 

położona  w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. Linia 

 

386/XXXV/VII/2018   w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań                                 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia; 

 

387/XXXV/VII/2018   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice 

(działka nr 24/13), gmina Linia 

 

388/XXXV/VII/2018      w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Gminie 

Linia na lata 2018-2022 

 

389/XXXV/VII/2018     w sprawie wyrażenia  zgody na zmianę gruntów położonych w 

miejscowości Pobłocie  
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XXXVI  SESJA – 26.09.2018 

 

 

390/XXXVI/VII/2018    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 

 

391/XXXVI/VII/2018    w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok 

 

392/XXXVI/VII/2018     w sprawie udzielenia gwarancji zapłaty Wykonawcy za roboty projektowe                             

i budowlane wykonywane na podstawie umowy 33/2018 z dn. 28 lutego 

2018 r. 

 

393/XXXVI/VII/2018     w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania 

ścieków  obowiązującego na terenie Gminy Linia 

 

394/XXXVI/VII/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Niepoczołowice (działki nr 130 i 131), gmina Linia 

 

395/XXXVI/VII/2018     w sprawie wyrażenia zgody na  dzierżawę  nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 116 o 

powierzchni 16300 m², położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo, gm.  

Linia, własność Gmina Linia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

 

396/XXXVI/VII/2018    w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Linia 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 256/4 

położona w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice, gm. Linia  

 

 

XXXVII  SESJA – 17.10.2018 

 

 

397/ XXXVII/VII/2018    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 

 

398/ XXXVII/VII/2018    w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok; 

 

399/ XXXVII/VII/2018     w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 147 o 

powierzchni 10000 m2 , położonej w obrębie geodezyjnym Osiek, gm. 

Linia, własność gminy Linia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

 

400/ XXXVII/VII/2018     w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Miłoszewo zatwierdzonego 

uchwałą Nr 145/XVI/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 28 czerwca 2012 roku 

 

401/ XXXVII/VII/2018     w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 

gminnej  nr 150020G Miłoszewo – Karpaty na odc. 970 mb” w ramach 
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działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów całej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii na operację 

typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  PROW 2014-2020 


