XXXIII sesja Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, że XXXIII sesja Rady Gminy
odbędzie się w dniu 8 listopada (środa) 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej
Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
Tematy sesji dostępne są w załączniku poniżej.
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) zatwierdzenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Petycje i wnioski sołtysów i zaproszonych gości.
6. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2018
rok,
b) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 rok,
c) Rocznego Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
na terenie gminy Cedry Wielkie,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
Cedry Wielkie,
f) ustalenia wysokości diet radnych oraz przewodniczących rad sołeckich,
g) określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadań realizowanych w ramach
projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót
budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych
położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz
stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”,
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2017 –
2025,
i) zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania oraz petycje i wnioski.
9. Wolne wnioski i informacje.
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