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

w dniu 1 lipca (środa) 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 XV 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. Raport o stanie gminy. 

5. Debata nad raportem o stanie gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie wotum zaufania. 

7. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich za 

2019 r. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach 

Wielkich za 2019 rok. 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu                 

w Cedrach Wielkich za 2019 rok. 

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach 

Wielkich za 2019 rok. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2019 rok, 

b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Cedry Wielkie za 2019 rok, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu                         

z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 rok, 

d) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Cedry Wielkie na dzień 31 grudnia 

2019 roku, 

e) dyskusja, 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 rok. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Cedry Wielkie za 2019 rok, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 

wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Cedry Wielkie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2019 rok, 
c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: 

a) w sprawie rozpatrzenia petycji Pani XY w sprawie zmiany przepisów prawa 

miejscowego, 

b) w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z Gminą Suchy Dąb oraz Gminą 

Trąbki Wielkie w ramach konkursu na identyfikację koncepcji organów prowadzących 



szkoły podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 

poprzez edukację morską i żeglarską  w ramach realizacji przedsięwzięcia 

strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

mających siedzibę na obszarze gminy Cedry Wielkie, 

d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli                             

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Cedry Wielkie, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji                       

z budżetu Gminy Cedry Wielkie dla niepublicznych placówek wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

f) w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2020 rok, 

g) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Cedry Wielkie”, 

h) 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, 

i) 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,  

j) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

              Justyna Słowińska 

 

 

 

 


