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

w dniu 27  listopada (piątek) 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.  

 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) zatwierdzenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XVII 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) określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady 

Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie, 

b) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r., 

c) wyboru przedstawicieli Rady Gminy Cedry Wielkie do Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Gminy Cedry Wielkie na kadencję 2020-2023, 

d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 

2021 rok, 

e) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2021 

r., 

f) wyrażenia zgody na ustanowienie nieograniczonej w czasie służebności  

 na nieruchomościach będących własnością Gminy Cedry Wielkie, 

g) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg 

h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 

na terenie gminy Cedry Wielkie, 

i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2020-2033, 
j) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2020 rok. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zakończenie obrad. 
 

 

Przewodniczący Rady 

 

              Justyna Słowińska 

 

 

 

 


