
Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, że II sesja Rady Gminy odbędzie się 

w dniu 18 grudnia (wtorek) 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 I sesji Rady Gminy. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

             a)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie na 

2019 rok, 

b) określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na 

podatek od nieruchomości, rolny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków 

transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 

2019 rok, 

d) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 

2019 r, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy 

Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego,     o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego              i o wolontariacie na 2019 r., 

f) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cedry Wielkie oznaczonej jako działka ew. nr 

107/5, obręb Błotnik, 
  g) zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2018 rok, 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 na lata 2019-2028. 

      a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

      b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, 

      c) przedstawienie opinii komisji Rady Gminy, 

      d) dyskusja, 

      e) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na 

rok 2019. 

      a) przedstawienie projektu budżetu, 

      b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, 

      c) przedstawienie opinii komisji Rady Gminy, 

      d) dyskusja, 

      e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

               Justyna Słowińska 


