
Przewodnicząca  Rady  Gminy Cedry  Wielkie  informuje,  że  XXI  sesja  Rady  Gminy  odbędzie  się
w  dniu 18  marca (czwartek)  2021  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 XX 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) Programu  opieki  nad  bezdomnymi  zwierzętami  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt,

b) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Cery Wielkie, 

c) wyrażenia  zgody  na  utworzenie  Społecznej  Inicjatywy  Mieszkaniowej  „KZN-
Pomorze” sp.                z o.o.,

d) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju  Mieszkalnictwa  na  sfinansowanie  objęcia  udziałów  w  nowotworzonej
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Pomorze” sp. z o.o.,

e) uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów
obejmujących część obrębu geodezyjnego Błotnik w gminie Cedry Wielkie,

f) uchwalenia: „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe gminy Cedry Wielkie”,

g) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  przez  gminę  Cedry  Wielkie  pomocy
finansowej Powiatowi Gdańskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
2238G  na długości 3800 m na odcinku Trzcinisko-Błotnik”,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Cedry Wielkie pomocy 
finansowej Powiatowi Gdańskiemu na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 2235G na długości 160m przy ulicy Wiślanej w miejscowości Cedry 
Małe ” 

i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2021-2033,
j) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2021 rok.

5.  Informacja  Przewodniczącego  Rady  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie
międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.
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