
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY LINIA V KADENCJI                   

2006-2010 

 

I sesja – 27 listopada 2006 r. 

NUMER 

UCHWAŁY 
W SPRAWIE 

1/I/V/2006 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Linia 

2/I/V/2006 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Linia  

 

II sesja – 6 grudnia 2006r. 

3/II/V/2006 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

4/II/V/2006 ustalenia diety dla Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady 

Gminy 

5/II/V/2006 powołania Komisji Gospodarczej 

6/II/V/2006 powołania Komisji Społeczno - Socjalnej 

7/II/V/2006 powołania Komisji Kultury i Oświaty 

8/II/V/2006 powołania Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 

9/II/V/2006 powołania Komisji Rewizyjnej 

10/II/V/2006 zmian w budżecie Gminy na 2006 r 

 

III Sesja – 15 grudnia 2006r. 

11/III/V/2006 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Linia 

12/III/V/2006 określenia wysokości opłat lokalnych oraz w sprawie ustalenia podatku od 

posiadania psów na terenie Gminy Linia 

13/III/V/2006 określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 



14/III/V/2006 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 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. 

15/III/V/2006 uchwalenia na 2007 rok programu współpracy Gminy Linia z organizacjami 

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i 

stowarzyszeniami jednostek samorządu jednostek samorządu 

16/III/V/2006 zwolnienia z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Linia 

 

IV sesja - 16 lutego 2007r. 

17/IV/V/2007 uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007 

18/IV/V/2007 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o numerze ewidencyjnym 75/2 o 

powierzchni dzierżawy 0, 85 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gm. 

Linia 

19/IV/V/2007 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o numerze ewidencyjnym 474/11 o 

powierzchni dzierżawy 0, 75 ha położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. 

Lini 

20/IV/V/2007 wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o numerze ewidencyjnym 458/4 o 

powierzchni dzierżawy 1, 50 ha położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. 

Linia 

21/IV/V/2007  nieodpłatnego przejęcia, jako darowiznę na rzecz Gminy Linia nieruchomości 

niezabudowanych, stanowiących drogi, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako 

działki o numerach ewidencyjnych 462/11 opow. 288 m2 i 462/6 o pow. 187 m2, 

położonych w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. Linia 

22/IV/V/2007 przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Linia 

23/IV/V/2007 przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi na pomoc 

zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzaju 

świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

24/IV/V/2007 powierzenia Przewodniczącemu Rady wykonywania czynności z zakresu prawa 

pracy wobec Wójta Gminy Linia  

25/IV/V/2007 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 



26/IV/V/2007 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań 

związanych z remontami dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy 

Linia 

27/IV/V/2007 uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia jednorazowej opłaty za wydanie 

pozwolenia na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

 

V sesja – 15 marca 2007r. 

28/V/V/2007 aktualizacji „Strategii rozwoju Gminy Linia do 2015 roku” 

29/V/V/2007 powołania Doraźnej Komisji ds. aktualizacji „ Strategii rozwoju Gminy Linia do 

2015 roku” 

 

VI Sesja – 13 kwietnia 2007r. 

30/VI/V/2007 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2006 rok oraz 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

31/VI/V/2007  uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Linia na 2007 rok” 

32/VI/V/2007 uchwalenia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007" 

33/VI/V/2007 przyjęcia planu prac społecznie użytecznych na rok 2007 

34/VI/V/2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Linia, gmina Linia 

35/VI/V/2007 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w gminnych jednostkach 

organizacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego 

punktu w złotych 

36/VI/V/2007 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

określenia specjalności i form kształcenia w 2007 roku 

37/VI/V/2007 powiadomienia sekretarza gminy i skarbnika gminy o obowiązku złożenia 

oświadczenia lustracyjnego 

38/VI/V/2007 ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 

39/VI/V/2007 wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw w granicach 

administracyjnych Gminy Linia " 

40/VI/V/2007 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

41/VI/V/2007 nadania nazwy ulicy na terenie wsi Linia, Gm. Linia 



42/VI/V/2007 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Linia 

  

VII Sesja  -  19 czerwca 2007r. 

43/VII/V/2007 zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 

44/VII/V/2007  ustalenia opłat z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w Smażynie, 

Gmina Linia 

45/VII/V/2007 wprowadzenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Smażynie, 

Gmina Linia 

46/VII/V/2007 szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Linia 

47/VII/V/2007 górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych 

48/VII/V/2007 zmiany uchwały Nr 202/XXIV/IV/2005 Rady Gminy Linia w sprawie 

zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla studentów na terenie Gminy Linia 

z dnia 19 maja 2005 r. 

49/VII/V/2007 uchwalenia „Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Linia na lata 

2007-2015" 

 

 

VIII sesja – 23 sierpnia 2007r. 

50/VIII/V/2007 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Linia do 2015 

51/VIII/V/2007 zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 

52/VIII/V/2007 ustalenia zakresu i formy informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Linia za I półrocze roku budżetowego 

53/VIII/V/2007 powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników 

54/VIII/V/2007 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji  

gruntów, jako działka o nr 514/17, stanowiąca własność Gminy Linia położona w 

obrębie ewidencyjnym Linia, gm. Linia 

55/VIII/V/2007 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o 

nr 514/18, stanowiąca własność Gminy Linia, położona w obrębie ewidencyjnym 

Linia, gm. Linia 



56/VIII/V/2007 wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o numerze ewidencyjnym 658/17 o 

powierzchni dzierżawy 496 m położonej w obrębie ewidencyjnym Linia, gm. 

Linia 

57/VIII/V/2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 

208/11 we wsi Linia, gmina Linia 

58/VIII/V/2007 szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Linia 

59/VIII/V/2007 nieodpłatnego przejęcia, jako darowiznę na rzecz Gminy Linia nieruchomości 

niezabudowanych, stanowiących drogi, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako 

działki o numerach ewidencyjnych 159/1 o pow. 1415 m2, 159/2 o pow. 418 m2, 

159/10 o pow. 4905 m2, 159/34 o pow. 885 m2, 159/35 o pow. 1438 m2, 159/46 

o pow. 218 m2, 159/47 o pow. 389 m2, 153/1 o pow. 14 m2 położonych w obrębie 

geodezyjnym Zakrzewo, gm. Linia 

60/VIII/V/2007 nieodpłatnego przejęcia, jako darowiznę na rzecz Gminy Linia nieruchomości 

niezabudowanych, stanowiących drogi, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako 

działki o numerach ewidencyjnych 184/38 o pow. 639 m , 184/40 o pow. 175 m2, 

184/49 o pow. 266 m2, 14/14 o pow. 1409 m2, 14/30 o pow. 612 m , 14/42 o 

pow. 1850 m , 21/5 o pow. 1943 m położonych w obrębie geodezyjnym Lewino 

oraz działki o nr ew. 12/21 o pow. 2124 m2 położonej w obrębie geodezyjnym 

Miłoszewo, gm. Linia 

61/VIII/V/2007 nieodpłatnego przejęcia, jako darowiznę na rzecz Gminy Linia nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej drogę, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako 

działka o numerze ewidencyjnym 189/22 o pow. 754 m2, położonej w obrębie 

geodezyjnym Pobłocie, gm. Linia 

62/VIII/V/2007 nieodpłatnego przejęcia, jako darowiznę na rzecz Gminy Linia nieruchomości 

niezabudowanych, stanowiących drogi, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako 

działki o numerach ewidencyjnych 17/20 o pow. 243 m2 i 170/22 o pow. 50 m2 , 

położonych w obrębie geodezyjnym Kętrzyno, gm. Linia 

63/VIII/V/2007 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o 

nr 250/2, stanowiąca własność Gminy Linia położona w obrębie ewidencyjnym 

Niepoczołowice, gm. Linia 

64/VIII/V/2007 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu 

mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 7 przy ulicy Łąkowej w Lini, na działce o 

numerze ewidencyjnym 514/16 wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu 

65/VIII/V/2007 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Linia do porozumienia o wzajemnej 

współpracy w celu utworzenia Lokalnej Grupy Działania i opracowania Strategii 

Rozwoju Lokalnego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Oś 4 

LEADER" oraz na współfinansowanie kosztów realizacji Strategii Rozwoju 

Lokalnego 

 



 

IX sesja- 7 września 2007r. 

66/IX/V/2007 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o 

nr 198/12, stanowiąca własność Gminy Linia, położona w obrębie ewidencyjnym 

Lewino, gm. Linia 

67/IX/V/2007 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia 

ogólnonarodowego podlegającego komunalizacji 

  

X sesja- 10 października 2007r. 

68/X/V/2007 zmian w budżecie gminy na 2007 rok 

69/X/V/2007 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie 

70/X/V/2007 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku 

71/X/V/2007 zaopiniowania projektu rozszerzenia aglomeracji Linia 

 

XI Sesja – 21 listopada 2007r. 

72/XI/V/2007 zmian w budżecie gminy na 2007 rok 

73/XI/V/2007 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Linia 

74/XI/V/2007 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obniżenia podatku 

rolnego na obszarze Gminy Linia w 2008 roku 

75/XI/V/2007 określenia wysokości opłat lokalnych i opłaty od posiadania psów na terenie 

gminy Linia 

76/XI/V/2007 określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 

77/XI/V/2007 uchwalenia na 2008 rok programu współpracy Gminy Linia z organizacjami 

pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i 

stowarzyszeniami jednostek samorządu 

78/XI/V/2007 ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej 

rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla 

podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących 

zadania zlecone z zakresu zadań publicznych należących do Gminy 

79/XI/V/2007 przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Linia 



80/XI/V/2007 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

określenia specjalności form kształcenia w 2008 roku 

81/XI/V/2007 powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Linia o obowiązku złożenia 

oświadczenia lustracyjnego 

 

XII sesja – 12 grudnia 2007r. 

82/XII/V/2007 nadania nazw ulic na terenie wsi Pobłocie, Gmina Linia 

83/XII/V/2007 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 1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. 

84/XII/V/2007 uchylenia uchwały Nr 39/V/IV/2003 Rady Gminy Linia z dnia 26 marca 2003 r. 

w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych Gminy Linia 

85/XII/V/2007 uchylenia uchwały Nr 16/III/V/2006 Rady Gminy Linia z dnia 15 grudnia 2006 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Linia 

86/XII/V/2007 przyjęcia „Programu usuwania unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 

z terenu Gmina Linia na lata 2007-2011 ” 

87/XII/V/2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

88/XII/V/2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie w gminie Linia 

89/XII/V/2007 zasad używania herbu Gminy Linia 

90/XII/V/2007 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania 

związanego z przebudową drogi powiatowej przebiegającej przez teren Gminy 

Linia 

 

XIII Sesja – 28 grudnia 2007r. 

91/XIII/V/2007 zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Linia i sołtysów 

oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych Gminy 

92/XIII/V/2007 zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 

93/XIII/V/2007 uchwalenia budżetu Gminy Linia na 2008 rok 



94/XIII/V/2007 górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za zasługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych 

 

XIV sesja – 4 lutego 2008r. 

95/XIV/V/2008 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej w ewidencji, jako działka o nr 656/13, stanowiąca 

własność Gminy Linia, położona w obrębie ewidencyjnym Linia, gm. Linia 

96/XIV/V/2008 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działka 

o nr 229, 230/2, stanowiące własność Gminy Linia położona w obrębie 

geodezyjnym Kętrzyno, gm. Linia 

97/XIV/V/2008 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 

o nr 27/9 stanowiącą własność Gminy Linia, położona w obrębie 

ewidencyjnym Strzepcz, gm. Linia 

98/XIV/V/2008 powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lini 

99/XIV/V/2008 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

 

XV sesja- 18 marca 2008r. 

100/XV/V/2008 nadania Szkole Podstawowej w Niepoczołowicach imienia Ks. Kanonika 

Bazylego Olęckiego 

101/XV/V/2008 zatwierdzenia projektu, „Podnieś swoje kwalifikacje szkolenia i kursy 

zawodowe w gminie Linia” 

102/XV/V/2008 zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach 

prowadzonych przez gminę Linia 

103/XV/V/2008 sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli 

104/XV/V/2008 przyjęcia programu i planu prac społecznie użytecznych na rok 2008 

105/XV/V/2008 utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Gminy Linia Nr 216/XXVI/IV/2005 z 

dnia 18.10.2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia 

obejmujących obszar fragmentu wsi Osiek 

106/XV/V/2008 utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Gminy Linia Nr 254/XXXI/IV/2006 z 

dnia 28.04.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia 



obejmujących obszar położony w obrębie ewidencyjnym działki nr 187 we wsi 

Osiek 

107/XV/V/2008 odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu wsi Osiek, gmina Linia 

108/XV/V/2008 przejęcia za odszkodowaniem, przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka o nr 26/3 stanowiąca własność Beaty i 

Kazimierza Miotk, położonej w obrębie geodezyjnym Lewino, gm. Linia 

109/XV/V/2008 przejęcia- za odszkodowaniem, przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka o nr 596/2 stanowiąca własność w 1/2 cz. Marii 

Formela, 1/2 cz. Andrzeja Formela, położonej w obrębie geodezyjnym Linia, 

gm. Linia 

 

XVI sesja- 23 kwietnia 2008r. 

110/XVI/V/2008 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2007 rok oraz 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

111/XVI/V/2008 uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Linia na 2008 rok” 

112/XVI/V/2008 uchwalenia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008” 

113/XVI/V/2008 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

114/XVI/V/2008 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka o nr 373/2 stanowiąca własność Zbigniewa i 

Krystyny Mielewczyk położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo Gm. Linia 

115/XVI/V/2008 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka nr 44 stanowiąca własność Beaty i Jerzego 

Patelczyk położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo, Gm. Linia 

116/XVI/V/2008 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka nr 60 stanowiąca własność Andrzeja 

Piekarskiego położoną w obrębie geodezyjnym Zakrzewo, Gm. Linia 

117/XVI/V/2008 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonych w 

ewidencji gruntów, jako działka o nr 53, nr 70 stanowiące własność Marka 

Olszewskiego położone w obrębie geodezyjnym Zakrzewo gm. Linia 

118/XVI/V/2008 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka o nr 

288/12 stanowiąca własność Gminy Linia, położona w obrębie ewidencyjnym 

Strzepcz, gm. Linia 



119/XVI/V/2008 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka o nr 

288/13 stanowiąca własność Gminy Linia, położona w obrębie ewidencyjnym 

Strzepcz, gm. Linia 

120/XVI/V/2008 ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg 

publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Linia 

121/XVI/V/2008 zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 

 

XVII sesja- 9 maja 2008r. 

122/XVII/V/2008 przystąpienia Gminy Linia do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Składowania 

i Przerobu Odpadów, Sp. z o.o. w Czarnówku i objęcia przez Gminę Linia 

udziałów w tej spółce 

123/XVII/V/2008 zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 

 

XVIII sesja – 18 czerwca 2008r. 

124/XVIII/V/2008 odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka nr 499/8 stanowiąca własność Katarzyny i 

Bartłomieja Ptach, położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz ul. Jana Gruby, 

Gm. Linia 

125/XVIII/V/2008 odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka nr 600/65 stanowiąca własność Henryka 

Górskiego położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gm. Linia 

126/XVIII/V/2008 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 

o nr 656/22 stanowiąca własność Gminy Linia, położona w obrębie 

geodezyjnym linia, gm. Linia 

127/XVIII/V/2008 przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie, gm. Linia 

128/XVIII/V/2008 przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Miłoszewo, Gmina Linia 

129/XVIII/V/2008 przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz, Gmina Linia 

130/XVIII/V/2008 zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 

131/XVIII/V/2008 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

 



XIX sesja – 25 lipca 2008r. 

132/XIX/V/2008 zmian w budżecie na 2008 rok 

133/XIX/V/2008 wniosku o wpisanie Gminy Linia do Rejestru Gmin, na których obszarze 

używane są nazwy w języku mniejszości 

134/XIX/V/2008 ustalenia dodatkowej nazwy zamieszkanej miejscowości i niezamieszkanej 

miejscowości w języku kaszubskim 

135/XIX/V/2008 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli 

niepublicznych działających na terenie Gminy Linia 

136/XIX/V/2008 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Miłoszewo, w gminie Linia 

137/XIX/V/2008 zatwierdzenia projektu ,,Festyn promocyjny - Ryba ma głos” 

 

XX sesja – 24 września 2008r. 

138/XX/V/2008 zmian w budżecie na 2008 rok 

139/XX/V/2008 zmiany uchwały budżetowej Gminy Linia za rok 2008 

140/XX/V/2008 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o nr ewidencyjnym 522/2, 

523/7, 520/18, 522/4, 523/5 

141/XX/V/2008 przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Niepoczołowice dot. działek o nr 129/2 i 132 w gminie 

Linia zatwierdzonego Uchwałą nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 20 października 

2006 (Dz. Urz. Nr 60, poz. 885 z 2007 r.) 

142/XX/V/2008 przystąpienia Gminy Linia do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Składowania 

i Przerobu Odpadów sp. z o.o. w Czarnówku i objęcia przez Gminę Linia 

udziałów w tej spółce 

143/XX/V/2008 zatwierdzenia projektu ,,Rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Linia ” 

144/XX/V/2008 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizacje 

zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 1336G Linia- 

Tłuczewo przebiegająca przez teren Gminy Linia 

 

 

 



XXI sesja – 14 listopada 2008r. 

145/XXI/V/2008 zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 

146/XXI/V/2008 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy 

Linia 

147/XXI/V/2008 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy Linia w 2009 r. 

148/XXI/V/2008 określenia wysokości opłat lokalnych i opłaty od posiadania psów na terenie 

Gminy Linia 

149/XXI/V/2008 określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym 

podatku 

150/XXI/V/2008 określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 

straży pożarnych Gminy Linia 

151/XXI/V/2008 ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżaw ę gruntów stanowiących 

własność Gminy Linia 

152/XXI/V/2008 odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka nr 36/1, nr 36/2, nr47/16, nr47/17 

użytkowanych, jako drogi, stanowiącą własność Agnieszki Wenta, położonej w 

obrębie geodezyjnym Strzepcz, gm. Linia, bezprzetargowej sprzedaży na rzecz 

Agnieszki Wenta, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Linia 

oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 27/27 położonej w obrębie 

geodezyjnym Strzepcz, gm. Linia 

153/XXI/V/2008 uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Gminy Linia z organizacjami 

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i 

stowarzyszeniami jednostek samorządu 

154/XXI/V/2008 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 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. 

155/XXI/V/2008 przystąpienia Gminy Linia do Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 ” 

156/XXI/V/2008 zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Wejherowskim w zakresie 

przyjęcia pomocy finansowej na realizację projektu pod nazwą: „Budowa 

chodnika przy drodze powiatowej 1431G Linia - Niepoczołowice 1470 mb ”; 

 

XXII sesja – 17 grudnia 2008r. 

157/XXII/V/2008 zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 



158/XXII/V/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie wniosku o wpisanie Gminy Linia do Rejestru 

Gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości 

159/XXII/V/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy zamieszkanej 

miejscowości i niezamieszkanej miejscowości w języku kaszubskim 

160/XXII/V/2008 przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Linia w 2009 roku 

161/XXII/V/2008 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

określenia specjalności i form kształcenia w 2009 roku 

162/XXII/V/2008 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w gminnych jednostkach 

organizacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości 

jednego punktu w złotych 

 

XXIII sesja-  30 grudnia 2008r. 

163/XXIII/V/2008 uchwalenia budżetu gminy Linia na rok 2009 

164/XXIII/V/2008 zmieniająca uchwałę 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 

165/XXIII/V/2008 zmian w budżecie Gminy na 2008 rok 

166/XXIII/V/2008 uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Linia 

167/XXIII/V/2008 odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka nr 59/16 stanowiąca własność Jurkiewicz 

Rafała i Marleny, położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gm. Linia 

168/XXIII/V/2008 Nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka o nr 60/18 stanowiąca własność Krzysztofa 

Pipki położoną w obrębie geodezyjnym Linia ul. Kaszubska gm. Linia 

169/XXIII/V/2008

  

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka o nr 

492/7 stanowiąca własność Gminy Linia, położona w obrębie 

ewidencyjnym Strzepcz, gm. Linia 

170/XXIII/V/2008 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji, jako działka o nr 

492/6 stanowiąca własność Gminy Linia, położona w obrębie 

ewidencyjnym Strzepcz, gm. Linia 

171/XXIII/V/2008 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość 



oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka o nr ewidencyjnym 492/5 w 

Strzepczu 

 

XXIV sesja- 28 stycznia 2009r. 

172/XXIV/V/2009 uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Linia na 2009 rok 

173/XXIV/V/2009 uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009”  

174/XXIV/V/2009 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

175/XXIV/V/2009 przystąpienia Gminy Linia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

działanie 3.4. Odnowa i Rozwój Wsi 

176/XXIV/V/2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzepcz 

177/XXIV/V/2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Potęgowo 

178/XXIV/V/2009 zapewnienia środków finansowych na realizację zadań realizowanych w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 3.4. Odnowa i 

Rozwój Wsi 

179/XXIV/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Zakrzewo (działka nr 109 część) w gminie 

Linia 

180/XXIV/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz (działka nr 46/4 część) w gminie 

Linia 

181/XXIV/V/2009 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako 

działka o nr 523/6 stanowiącej własność Gminy Linia, położonej w obrębie 

geodezyjnym Niepoczołowice Gm. Linia 

182/XXIV/V/2009 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomość niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka 

o nr 520/19 stanowiąca własność Gminy Linia, położoną w obrębie 

geodezyjnym Niepoczołowice Gm. Linia 

183/XXIV/V/2009 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako 

działka o nr 397/1 stanowiącej własność Gminy Linia, położonej w obrębie 

geodezyjnym Niepoczołowice Gm. Linia 

184/XXIV/V/2009 wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, oznaczonej 

w ewidencji gruntów, jako działka o numerze 495/13 o powierzchni 

dzierżawy 1325 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, Gm. Linia 



185/XXIV/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru górniczego fragmentu wsi Niepoczołowice dot. 

działki o nr 261/1 w gminie Linia 

186/XXIV/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru górniczego fragmentu wsi Niepoczołowice dot. 

działki o nr 494/1 (część) w gminie Linia 

187/XXIV/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru górniczego fragmentu wsi Tłuczewo dot. działki o nr 

144/1 (część) w gminie Linia 

188/XXIV/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru górniczego fragmentu wsi Tłuczewo dot. działki o nr 

132 i 169/4 (część) w gminie Linia 

189/XXIV/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru górniczego fragmentu wsi Linia dot. działki o nr 23/4 

(część) w gminie Linia 

190/XXIV/V/2009 wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2009 dotacji Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu 

im. Floriana Ceynowy w Wejherowie 

191/XXIV/V/2009 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

192/XXIV/V/2009 zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 

 

XXV sesja- 11 lutego 2009r. 

193/XXV/V/2009 zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 

194/XXV/V/2009 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 

o nr 530/24 stanowiącej własność Gminy Linia, położonej w obrębie 

geodezyjnym Linia gm. Linia 

195/XXV/V/2009 odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka o nr 22/5, nr 22/7 stanowiącej własność 

Krzysztofa Pipki, położonej w obrębie geodezyjnym Linia gm. Linia 

196/XXV/V/2009 udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini 

upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego 

 

 

 



XXVI sesja-  27 marca 2009r. 

197/XXVI/V/2009 zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 

198/XXVI/V/2009 przystąpienia Gminy Linia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Działanie 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi 

199/XXVI/V2009 zapewnienia środków finansowych na realizację zadań realizowanych w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.4 Odnowa i 

Rozwój Wsi 

200/XXVI/V/2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Linia 

201/XXVI/V/2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiek 

202/XXVI/V/2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lewino 

203/XXVI/V/2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smażyno 

204/XXVI/V/2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niepoczołowice 

205/XXVI/V/2009 podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w 

budżecie Gminy Linia z przeznaczeniem na „Remont i wyposażenie świetlic 

gminnego Domu Kultury w: Lewinie, Lini, Niepoczołowicach, Osieku, 

Smażynie i Strzepczu 

206/XXVI/V/2009 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację 

zadania pod nazwą „Odnowa drogi nr 1336G na odcinku Zakrzewo-Linia 

poprzez powierzchniowe utrwalenie”; 

207/XXVI/V/2009 przyjęcia programu i planu prac społecznie użytecznych na rok 2009 

208/XXVI/V/2009 przystąpienia Gminy Linia do realizacji projektu systemowego w ramach 

Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

209/XXVI/V/2009 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 1 

210/XXVI/V/2009 wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka o numerze 495/13 o powierzchni dzierżawy 

1325 m2 , położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, Gm. Linia 

211/XXVI/V/2009 odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonych w 

ewidencji gruntów, jako działka o nr 279/21, nr 279/32, nr 279/45, nr 279/55, 

nr 279/68, 279/70 stanowiące własność w udziale 90/120 Grażyny Kreft-

Poznańskiej, 6/120 Daniela Kreft, 6/120 Dawida Kreft, 6/120 Ilony Kreft, 

6/120 Michaliny Kreft, 6/120 Mireli Kreft, położone w obrębie geodezyjnym 

Strzepcz Gm. Linia 

212/XXVI/V/2009 odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka o nr 652/33 stanowiącej własność Elżbiety i 

Brunona Grzenkowicz, położonej w obrębie geodezyjnym linia Gm. Linia 



213/XXVI/V/2009 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka o nr 237/3 stanowiąca własność Andrzeja i 

Jolanty Pozańskiej położonej w obrębie geodezyjnym Linia Gm. Linia 

214/XXVI/V/2009 nadania nazwy drodze gminnej na terenie wsi Linia gmina Linia 

215/XXVI/V/2009 zmiany statutu instytucji kultury „Biblioteka Publiczna Gminy Linia” 

216/XXVI/V/2009 zmiany regulaminu konkursu na stanowisko kierownika instytucji kultury pod 

nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Linia 

 

XXVII sesja- 22 kwietnia 2009r. 

217/XXVII/V/2009 przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli 

szkołach prowadzonych przez gminę Linia 

218/XXVII/V/2009 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2008 rok oraz 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

 

XXVIII sesja – 20 maja 2009r. 

219/XXVIII/V/2009 zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 

220/ XXVIII/V/2009 zatwierdzenia projektu „ Uniwersytet Przedszkolaka w Gminie Linia ” 

 

XXIX sesja – 29 czerwca 2009r. 

221/XXIX/V/2009 zmiany statutu Gminy Linia 

222/XXIX/V/2009 zmiany uchwały nr 141/XX/V/2008 Rady Gminy Linia z dnia 24 września 

2008 r w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Niepoczołowice dot. dz. o 

nr 129/2 i 132 w gminie Linia 

223/XXIX/V/2009 przystąpienia do zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

224/XXIX/V/2009 przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Linia dotyczącego działek o nr 541/7, 541/9 w 

gminie Linia. Zatwierdzonego uchwałą nr 164/XIX/IV2004 z dnia 27.10.2004 

r. (Dz. Urz. Nr 9, poz. 184 z 2005 r.) 

225/XXIX/V/2009 zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 



226/XXIX/V/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Linia umowy o dofinansowanie z 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. 

„Budowa boiska uniwersalnego, Strzepcz ul. Szkolna” 

227/XXIX/V/2009 zmiany Planu Odnowy Miejscowości Strzepcz zatwierdzonego uchwałą Nr 

176/XXIV/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 28 stycznia 2009 roku 

228/XXIX/V/2009 zmiany Planu Odnowy Miejscowości Linia zatwierdzonego uchwałą Nr 

200/XXVI/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 27 marca 2009 roku 

229/XXIX/V/2009 zmiany Planu Odnowy Miejscowości Osiek zatwierdzonego uchwałą Nr 

201/XXVI/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 27 marca 2009 roku 

230/XXIX/V/2009 zmiany Planu Odnowy Miejscowości Lewino zatwierdzonego uchwałą Nr 

202/XXVI/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 27 marca 2009 roku 

231/XXIX/V/2009 zmiany Planu Odnowy Miejscowości Smażyno zatwierdzonego uchwałą Nr 

203/XXVI/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 27 marca 2009 roku 

232/XXIX/V/2009 zmiany Planu Odnowy Miejscowości Niepoczołowice zatwierdzonego 

uchwałą Nr 204/XXVI/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 27 marca 2009 roku 

233/XXIX/V/2009 zatwierdzenia projektu systemowego pt. „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 budżetu Gminy Linia 

 

XXX sesja- 19 sierpnia 2009r. 

234/XXX/V/2009 zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 

235/XXX/V/2009 utworzenia punktu przedszkolnego w Lini 

236/XXX/V/2009 ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy Linia 

237/XXX/V/2009 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka o numerze 727 o powierzchni 394 m , 

położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gm. Linia 

238/XXX/V/2009 odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonych w 

ewidencji gruntów, jako działki nr 391/48, nr 391/49, nr 319/51 stanowiących 

własność Edwarda Gackowskiego, położonych w obrębie geodezyjnym 

Niepoczołowice gm. Linia 

239/XXX/V/2009 odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonych w 

ewidencji gruntów, jako działki nr 313/6, nr 313/7 stanowiących własność 

Krzysztofa Schroedera, położonych w obrębie geodezyjnym Strzepcz gm. 

Linia 



240/XXX/V/2009 odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonych w 

ewidencji gruntów, jako działki nr 495/16, nr 495/22 stanowiących własność 

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marii Magdaleny z siedzibą w Strzepczu, 

położonych w obrębie geodezyjnym Strzepcz ul. Ks. Rotty, gm. Linia 

241/XXX/V/2009 odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomości oznaczonych w 

ewidencji gruntów, jako działki o nr 514/19, nr 514/20, nr 514/22, nr 514/23 

stanowiących własność Konstantego Krawca, położonych w obrębie 

geodezyjnym Linia gm. Linia 

242/XXX/V/2009 przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące drogi gminne do 

gminnego zasobu nieruchomości 

 

XXXI sesja-  18 września 2009r. 

243/XXXI/V/2009 zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 

244/XXXI/V/2009 przystąpienia Gminy Linia do Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy 

Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011 ”- edycja 2010 

245/XXXI/V/2009 wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Wejherowskim porozumienie 

dotyczące przyjęcia przez Gminę Linia obowiązku zarządzania drogą 

powiatową 

246/XXXI/V/2009 zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Wejherowskim dotyczącej wniosku 

o dofinansowanie projektu drogowego do ustanowionego Uchwałą Rady 

Ministrów Nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 r. Programu 

Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 

2008-2011 ” 

247/XXXI/V/2009 określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Linia 

248/XXXI/V/2009 wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu dla celów ratownictwa 

medycznego 

249/XXXI/V/2009 Członkowstwa Gminy Linia w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka 

„Pradolina Łeby ” 

250/XXXI/V/2009 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

wsi Lewino i Lewinko w gminie Linia 

251/XXXI/V/2009 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

wsi Pobłocie w gminie Linia 

252/XXXI/V/2009 przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Linia dotyczącego działki o nr 550/2 w gminie 



Linia zatwierdzonego uchwałą Nr 164/XIX/IV/2004 z dnia 27października 

2004 r. (Dz. Urz. Nr 9, poz. 184 z 2005 r.) 

253/XXXI/V/2009 przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz dotyczącego działki o nr 473/2 w 

gminie Linia zatwierdzonego uchwałą Nr 186/XXII/IV/2005 z dnia 22 lutego 

2005 r. (Dz. Urz. Nr 42, poz. 814 z 2005 r.) 

254/XXXI/V/2009 wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2009 pomocy finansowej w formie 

dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie 

255/XXXI/V/2009 w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 236/XXX/V/2009 z dnia 19.08.2009 r. 

 

XXXII sesja –28 października 2009r.  

256/XXXII/V/2009 zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 

257/XXXII/V/2009 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

wsi Miłoszewo w gminie Linia 

258/XXXII/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dot. działki o nr 53/6 w gminie Linia 

259/XXXII/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dot. działki o nr 59/2 w gminie Linia 

260/XXXII/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dot. działki o nr 64 w gminie Linia 

261/XXXII/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dot. działki o nr 91 w gminie Linia 

262/XXXII/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dot. działki o nr 101 w gminie Linia 

263/XXXII/V/2009 przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice dotyczącego działek o nr 

250/2 (część) i 252/3 (część) w gminie Linia zatwierdzonego uchwałą Nr 

274/XXXVI/IV/2006 z dniem 20października 2006.(Dz. Urz. Nr 60, poz. 885 

z 2007 r.) 

264/XXXII/V/2009 przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice dotyczącego działek o nr 

320/2 (część) i 322 (część) w gminie Linia zatwierdzonego uchwałą Nr 

274/XXXVI/IV/2006 z dniem 20października 2006.(Dz. Urz. Nr 60, poz. 885 

z 2007 r.) 

 



XXXIII sesja -  26 listopada 2009r. 

265/XXXIII/V/2009 zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 

266/XXXIII/V/2009 uchwalenia na 2010 rok programu współpracy Gminy Linia z organizacjami 

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu jednostek samorządu 

terytorialnego 

267/XXXIII/V/2009 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. 

268/XXXIII/V/2009 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy 

Linia 

269/XXXIII/V/2009 określenia wysokości opłat lokalnych i opłaty od posiadania psów na terenie 

Gminy Linia 

270/XXXIII/V/2009 określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym 

podatku 

 

XXXIV sesja- 29 grudnia 2009r. 

271/XXXIV/V/2009 zmian w budżecie Gminy na 2009 rok 

272/XXXIV/V/2009 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację 

zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1336G Linia- 

Tłuczewo- III etap przebiegającej przez teren Gminy Linia 

273/XXXIV/V/2009 uchwalenia budżetu Gminy Linia na rok 2010 

274/XXXIV/V/2009 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej w ewidencji, jako działka o nr 180 stanowiąca 

własność Gminy Linia, położona w obrębie ewidencyjnym Linia w gminie 

Linia 

275/XXXIV/V/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Linia dot.(część) działki nr 237/2 w gminie 

Linia 

276/XXXIV/V/2009 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanych oznaczonych w ewidencji, jako działka o nr 658/19, nr 

658/21, nr 658/22 stanowiąca własność Gminy Linia, położona w obrębie 

ewidencyjnym Linia w gminie Linia 

277/XXXIV/V/2009 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji, jako o nr 658/18 



stanowiąca własność Gminy Linia, położona w obrębie ewidencyjnym Linia 

w gminie Linia 

278/XXXIV/V/2009 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanych oznaczonych w ewidencji, jako działka o nr 643/12, nr 

643/13, nr 643/14, nr 643/15 stanowiąca własność Gminy Linia, położona w 

obrębie ewidencyjnym Linia w gminie Linia 

279/XXXIV/V/2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

określenia specjalności i form kształcenia w 2010 roku 

280/XXXIV/V/2009 Członkostwa Gminy Linia w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka 

„Pradolina Łeby ” 

 

XXXV sesja- 24 lutego 2010r. 

281/XXXV/V/2010 zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie 

inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzepcz i 

Tłuczewo ” 

282/XXXV/V/2010 przyjęcia programu i planu prac społecznie użytecznych na rok 2010 

283/XXXV/V/2010 przystąpienia Gminy Linia do realizacji projektu systemowego w ramach 

poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 

284/XXXV/V/2010 zatwierdzenia projektu systemowego pn.: „Aktywizacja społeczno- 

zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Poddziałaniu 7.1.1 Programu 

operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz budżetu Gminy Linia 

285/XXXV/V/2010 wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2010 dotacji Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu 

im. Floriana Ceynowy w Wejherowie 

286/XXXV/V/2010 rozwiązania porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego 

przekazania przez Gminę Linia obowiązku zarządzania drogą powiatową 

287/XXXV/V/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Linia, dot. działki nr 47 w gminie Linia 

288/XXXV/V/2010 przystąpienia do zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

289/XXXV/V/2010 przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

290/XXXV/V/2010 ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg 

publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Linia 



291/XXXV/V/2010 wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonej we wsi Smażyno, gm. 

Linia, stanowiącej własność Gminy Linia na nieruchomość stanowiącą 

własność osoby fizycznej 

292/XXXV/V/2010 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w obrębie 

geodezyjnym Niepoczołowice, gm. Linia, stanowiącej własność Gminy Linia 

na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej 

293/XXXV/V/2010 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanych oznaczonych w ewidencji, jako działka o nr 229/11, nr 

229/14 stanowiących własność Gminy Linia, położonych we wsi Smażyno 

gm. Linia 

294/XXXV/V/2010 przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego 

nr 4 w budynku nr 2 na działce o numerze ewidencyjnym 231/4 w Smażynie 

wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu i budynku 

295/XXXV/V/2010 przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o nr 34/8, 

stanowiącą własność Gminy Linia, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Zakrzewo gm. Linia 

296/XXXV/V/2010 sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Linia oznaczonej, jako działka o nr 

ewidencyjnym 248/1 położonej w Lini przy ulicy Sportowej 

297/XXXV/V/2010 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

298/XXXV/V/2010 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

 

XXXVI sesja- 31 marca 2010r. 

299/XXXVI/V/2010 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 2009 rok oraz 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

300/XXXVI/V/2010 zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 

301/XXXVI/V/2010 uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów alkoholowych Gminy Linia na 2010 rok” 

302/XXXVI/V/2010 uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2010” 

303/XXXVI/V/2010 zmiany uchwały Nr 6/II/V/2006 Rady Gminy Linia z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie powołania Komisji Społeczno- Socjalnej 

304/XXXVI/V/2010 zmiany uchwały Nr 7/II/V/2006 Rady Gminy Linia z dnia 6 grudnia 2006r. 

w sprawie powołania Komisji Kultury i Oświaty 



305/XXXVI/V/2010 przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego działek o nr 189/6 - 

188/9, 189/20 - 189/21, 189/23 - 189/24 i 189/28 - 189-42 w Gminie Linia 

zatwierdzonego uchwałą nr 251/XXI/V/2009 z dnia 18 września 2009r. 

306/XXXVI/V/2010 zmiany uchwały Nr 180/XXIV/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 28 stycznia 

2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz (działka nr 46/4 

część) w Gminie Linia 

307/XXXVI/V/2010 wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Linia nieruchomości 

stanowiącej drogę położoną w Kętrzynie, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 112/3 

308/XXXVI/V/2010 wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie przez Gminę Linia nieruchomości 

stanowiącej drogę położoną w Lini przy ul. Sportowej oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka nr 200/22 

309/XXXVI/V/2010 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezbudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

o nr 693/9 stanowiącej własność Gminy Linia, położonej w obrębie 

geodezyjnym Linia gm. Linia 

310/XXXVI/V/2010 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako 

działka o nr 693/10 stanowiącej własność Gminy Linia, położonej w obrębie 

geodezyjnym Linia, gm. Linia 

311/XXXVI/V/2010 zmieniająca uchwałę Nr 279/XXXIV/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 29 

grudnia 2009 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia w 

2010 roku 

312/XXXVI/V/2010 przyjęcia „Programu usuwania i unieszkodliwienia odpadów zawierających 

azbest z terenu Gminy Linia na lata 2010-2015 ” 

313/XXXVI/V/2010 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kętrzyno 

314/XXXVI/V/2010 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miłoszewo 

315/XXXVI/V/2010 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pobłocie 

316/XXXVI/V/2010 wyrażenia opinii na temat podziału przez Radę Powiatu Wejherowskiego na 

okręgi wyborcze, ich numery, granice i liczbę radnych wybieranych w 

okręgu wyborczym w zakresie połączenia w jeden okręg gminy Linia, 

Luzino i Szemud 

317/XXXVI/V/2010 rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Linia 



318/XXXVI/V/2010 rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki 

319/XXXVI/V/2010 zmiany uchwały Nr 283/XXXV/V/2010 Rady Gminy Linia z dnia 24 lutego 

2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Linia do realizacji projektu 

systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 

 

XXXVII sesja- 12 maja 2010r. 

320/XXXVII/V/2010 zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

321/XXXVII/V/2010 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Niepoczołowice dot. działek 129/2 (część) 132 i 127/1 w gminie Linia 

322/XXXVII/V/2010 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu działki nr 23/4 we wsi Linia, gmina Linia 

323/XXXVII/V/2010 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu dz. Nr 494/1 we wsi Niepoczołowice, gmina Linia 

324/XXXVII/V/2010 uchylenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu wsi Linia 

325/XXXVII/V/2010 odpłatnego przejęcia przez Gminę Linia nieruchomość oznaczoną w 

ewidencji, jako działki nr 554 stanowiącą własność Klejna Edmund i 

Jolanty, położoną w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice, gm. Linia 

326/XXXVII/V/2010 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę wieloletnią nieruchomość 

zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka o numerze 

474/9 o powierzchni 3700m2położonej w Strzepczu ul. Ks. Rotty 10, gm. 

Linia 

327/XXXVII/V/2010 udzielenia Gminie Wejherowo pomocy finansowej z przeznaczeniem na 

budowę miejsca pamięci narodowej w Piaśnicy w 2010 r. 

328/XXXVII/V/2010 odwołania Przewodniczącego Rady Gminy 

 

XXXVIII sesja- 16 czerwca 2010r. 

329/XXXVIII/V/2010 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

330/XXXVIII/V/2010 zmian w budżecie Gminy na 2010 r. 

331/XXXVIII/V/2010 przystąpienia do zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 



332/XXXVIII/V/2010 udzielenia Gminie Wejherowo pomocy finansowej z przeznaczeniem na 

budowę miejsca pamięci narodowej w Piaśnicy w roku 2010 

333/XXXVIII/V/2010 udzielenia Gminie Dwikozy dotacji celowej w formie pomocy finansowej 

z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi 

334/XXXVIII/V/2010 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pn.: ,,I etap 

rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Tłuczewo, 

gmina Linia ” 

335/XXXVIII/V/2010 udostępnienia placów zabaw dla ogółu mieszkańców, jako 

ogólnodostępnych stref rekreacji w miejscowościach: Niepoczołowice, 

Kętrzyno, Miłoszewo, Pobłocie 

 

XXXIX sesja- 29 lipca 2010r. 

336/XXXIX/V/2010 zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 

337/XXXIX/V/2010 zatwierdzenia projektu „ Gimnazjalista z pasją- rozwój Kompetencji 

Kluczowych młodzieży z Gminy Linia ” 

338/XXXIX/V/2010 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 

339/XXXIX/V/2010 wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Wejherowskim porozumienia 

dotyczącego przejęcia przez Gminę Linia obowiązku zarządzania drogą 

powiatową 

340/XXXIX/V/2010 zaliczenia drogi na terenie Gminy Linia do kategorii dróg gminnych i 

ustalenia przebiegu tej dotacji 

 

XL sesja- 31 sierpnia 2010r. 

341/XL/V/2010 zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 

342/XL/V/2010 określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

343/XL/V/2010 przystąpienia do zmiany części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pobłocie dotyczącego 

działek o nr 351 i 65/14 (część) w gminie Linia zatwierdzonego uchwałą Nr 

251/XXXI/V/2009 z dnia 18 września 2009r 

 

 



XLI sesja- 28 września 2010r. 

344/XLI/V/2010 zmian w budżecie Gminy na 2010 r. 

345/XLI/V/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2010 

dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie 

346/XLI/V/2010 zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów 

dziennych na terenie Gminy Linia 

347/XLI/V/2010 Określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

pożytku publicznego 

348/XLI/V/2010 Przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

349/XLI/V/2010 Przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice dotyczącego działki o nr 429 

w gminie Linia zatwierdzonego uchwałą Nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 

20.10.2006 r. (Dz. Urz. Nr 60, poz. 885 z 2007) 

350/XLI/V/2010 Przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice dotyczącego działki o nr 541 

w gminie Linia zatwierdzonego uchwałą Nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 

20.10.2006 r. (Dz. Urz. Nr 60, poz. 885 z 2007) 

351/XLI/V/2010 Zmiany Planu Odnowy Miejscowości Linia zatwierdzonego uchwałą Nr 

228/XXIX/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 29 czerwca 2009 

352/XLI/V/2010 Zmiany Planu Odnowy Miejscowości Strzepcz zatwierdzonego uchwałą Nr 

227/XXIX/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 29 czerwca 2009 

353/XLI/V/2010 Zmiany Planu Odnowy Miejscowości Potęgowo zatwierdzonego uchwałą 

Nr 177/XXIV/V/2009 Rady Gminy Linia z dnia 28 stycznia 2009 

 

XLII sesja- 28 października 2010r. 

354/XLII/V/2010 zmian w budżecie Gminy na 2010r. 

355/XLII/V/2010 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy 

Linia 

356/XLII/V/2010 określenia wysokości opłat lokalnych na terenie Gminy Linia 

357/XLII/V/2010 określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym 

podatku 



358/XLII/V/2010 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 01.01.2011 do dnia 31.12.2011r 

359/XLII/V/2010 przyjęcia Programu współpracy Gminy Linia z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2011-2013 

360/XLII/V/2010 przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia 

361/XLII/V/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Strzepcz w gminie Linia 

362/XLII/V/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Smażyno w gminie Linia 

363/XLII/V/2010 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentu wsi Miłoszewo 

364/XLII/V/2010 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Strzepcz, gm. Linia 

 

XLIII sesja- 11 listopada 2010r. 

365/XLIII/V/2010 zmian w budżecie Gminy na 2010 r 

366/XLIII/V/2010 wniosku o wpisanie Gminy Linia do Urzędowego Rejestru Gmin, w których 

jest używany język Kaszubski jako język pomocniczy 

 


