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

w dniu 15 marca (wtorek) 2022 r. o godz. 9.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach 

Wielkich.  

 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) zatwierdzenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy. 

2. Informacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych w sprawie budowy sieci 

elektroenergetycznej. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. 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. 

5. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji w 2021 roku. 

6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:  

a) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 rok, 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2022-2033, 

c) rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli, 

d) nieuwzględnienia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu 

o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności 

z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, 

e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie, 

f) przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”- edycja 2022, 

g) przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- 

edycja 2022, 

h) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 

i) wprowadzenia na terenie Gminy Cedry Wielkie programu z zakresu polityki 

społecznej „Karta Seniora Gminy Cedry Wielkie”, 

j) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Cedry Wielkie, 

k) zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Cedry Wielkie na dofinansowanie 

kosztów zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie 

stałym oraz na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 

zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych, 

l) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, 

ł)  powierzenia spółce komunalnej Aqua Cedry Sp. z o.o. wykonywania niektórych zadań 

…..własnych Gminy Cedry Wielkie. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady 

 

              Justyna Słowińska 


