
Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, że IV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu  

28 marca (czwartek) 2019 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 III 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cedry 

Wielkie, 

b) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy 

Cedry Wielkie, 

c) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pętla Żuławska 

z siedzibą w Elblągu, 

d) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie 

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

właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą ,,Dzień Żuławski'' 

f) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze  

gminy Cedry Wielkie, 

g) planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku na kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie, 

h) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Giemlicach, 

i) 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. 

j) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Cedry Wielkie,  

k) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

l) Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

m) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Cedrach 

Małych i w Cedrach Wielkich”, 

n) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Cedry Wielkie w 2019 roku, 

o) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2019 – 2028, 

p) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2019 rok, 

r) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Błotnik w gminie Cedry 

Wielkie. 
6. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

                                                                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                                           Justyna Słowińska 

 


