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

w dniu 10 listopada (środa) 2021 r. o godz. 13.00 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 XXVI 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) 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 2022 r. 

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie na 2022 rok, 

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 

terenie gminy Cedry Wielkie, 

d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2022 

rok, 

e) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2022 r., 

f) nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Cedry Wielkie, 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego 

w miejscowości Kiezmark wraz ze sprzedażą udziału w gruncie na rzecz 

dotychczasowego najemcy, 

h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, 

i) zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie do kategorii dróg gminnych, 

j) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2021 rok, 

k) uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                              

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie, 

l) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie, 

ł) ustalenia wysokości diet radnych oraz przewodniczących rad sołeckich, 

m) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cedry Wielkie. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zakończenie obrad. 
 

 

Przewodniczący Rady 

 

              Justyna Słowińska 

 

 

 

 


