
Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, że XXXVIII sesja Rady Gminy 

odbędzie się  w dniu 16 marca (piątek) 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej 

Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.  

 

Tematy sesji: 

 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) zatwierdzenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy. 

2. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy. 

3. Realizacja „Gminnego programu opieki nad zabytkami”. 

4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Petycje i wnioski sołtysów i zaproszonych gości. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego z Gminą Miejską Tczew w 

sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Cedry 

Wielkie w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów, 

b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Cedry Wielkie dla 

niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne 

inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Cedry 

Wielkie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość 

stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i dodatków 

mieszkaniowych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Cedry Wielkie, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty 

Nauczyciela, 

e) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne 

prowadzone przez Gminę Cedry Wielkie, 

f) podpisania porozumienia z Powiatem Gdańskim na opracowanie i wydanie 

publikacji pn. ,,Pruszcz-miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945'', 

g) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cedry Wielkie do realizacji zadania z 

zakresu właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą ,,Dzień Żuławski'', 

h) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie, 

i) organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Cedrach Wielkich, 

j) Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, 

k) zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2018 rok, 



l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata  2018 – 

2025, 

m) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Cedry Wielkie w 2018 roku, 

n) udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. 

”Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego”, 

o) podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

 i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

p)  podziału Gminy Cedry Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania oraz petycje i wnioski. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

          Bożena Daszewska 


