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

24 maja (piątek) 2019 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) ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających. 

c) zatwierdzenie porządku obrad, 

d) przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy. 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

3.  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.  

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego                             

w miejscowości Trutnowy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na rzecz 

dotychczasowego najemcy, 

b) zmiany uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

c) odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cedry Wielkie dla terenu położonego w obrębie 

ewidencyjnym Cedry Wielkie, 

d) odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cedry Wielkie dla terenu położonego w obrębie 

ewidencyjnym Cedry Małe, 

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr 40/4, 42, 41, 40/3, 40/1 zlokalizowanych w obrębie 

geodezyjnym Cedry Wielkie w gminie Cedry Wielkie, 

f) sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Cedry Wielkie, 

Cedry Małe, Leszkowy, Długie Pole, Kiezmark, Błotnik w gminie Cedry Wielkie 

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Wielkie w gminie Cedry 

Wielkie, 

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie, 

i) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Cedry Wielkie w 2019 roku, 
j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2019 – 2028, 
k) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2019 rok 

5. Bezpieczeństwo na terenie gminy. 

6.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zakończenie obrad. 
. 

                                                                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                                           Justyna Słowińska 

 


