
Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, że XLI sesja Rady Gminy odbędzie 

się  w dniu 21 czerwca (czwartek) 2018 r. o godz. 10.00 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 XXXIX sesji Rady Gminy, 

d) przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy. 

2. Bezpieczeństwo na terenie gminy. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Petycje i wnioski sołtysów i zaproszonych gości. 

6. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich za 

2017 r. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach 

Wielkich za 2017 rok. 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Cedrach Wielkich za 2017 rok. 

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach 

Wielkich za 2017 rok. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2017 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2017 rok, 

b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Cedry Wielkie za 2017 rok, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2017 rok, 

d) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Cedry Wielkie na dzień 31 

grudnia 2017 roku, 

e) dyskusja, 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2017 rok. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Cedry Wielkie za 2017 rok, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 

wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Cedry Wielkie absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2017 rok , 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy Cedry Wielkie oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

b) zapewnienia środków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji w Cedrach 



Małych i w Cedrach Wielkich”. 

c) uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedry 

Wielkie za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.  

d) zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w 

Cedrach Wielkich, 

e) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Cedry Wielkie, 

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

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

2025, 

            h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy 

finansowej na realizację zadania pn. ”Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu 

Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego”, 

           i) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cedry Wielkie. 

11. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

13. Wolne wnioski i informacje. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

          Bożena Daszewska 


