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

w dniu 31 stycznia (czwartek) 2019 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 II 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 – interpelacje i zapytania skierowane do Wójta Gminy w 

trybie art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

5. Plan obrad Rady Gminy Cedry Wielkie na 2019 rok. 

6. Plany pracy Komisji Rady Gminy Cedry Wielkie na 2019 r.: 

    a) Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie, 

    b) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie, 

    c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie, 

    d) Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach.  

b) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale 

Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–

2023, 

c) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania 

świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 

października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, 

d) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

 

 

Przewodniczący Rady 
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