
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Cedry  Wielkie  informuje,  że  XV  sesja  Rady  Gminy  odbędzie  się
w dniu 28 maja (czwartek) 2020 r. o godz. 9.00 w  Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej
w Cedrach Wielkich przy ul. Osadników Wojskowych 21.

1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) zatwierdzenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy,
d) przyjęcie protokołu z XIV 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: 
a) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie  Gminy
Cedry Wielkie”,
b)  w sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie
odbierania  i   zagospodarowania  odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na
których zamieszkują  mieszkańcy  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
położonych na obszarze Gminy Cedry Wielkie oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
d) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
e)  w sprawie  określenia  średniej  ceny jednostki  paliwa  w Gminie  Cedry  Wielkie  na  rok
szkolny 2020/2021,
f)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Cedry Wielkie na okres 10 lat,
g)  w sprawie zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  na zadanie pn.  „Budowa kanalizacji
w Cedrach Małych i w Cedrach Wielkich”,
h) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie,
i) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Cedry Wielkie.
5.  Informacja  Przewodniczącego  Rady  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie
międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.
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