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

w dniu 9 czerwca (czwartek) 2022 r. o godz. 10.00 w sali 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 XXXIII 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 

2021 r. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich za 2021 rok. 

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

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2021 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2021 rok, 

b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Cedry Wielkie za 2021 rok, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu                         

z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2021 rok, 

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

2021 roku, 

e) dyskusja, 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2021 rok. 

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

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 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 2021 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 2021 rok, 

c) dyskusja, 

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

tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

11. 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) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległych, 

d) nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Koszwały, 

e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cedry Wielkie na rok szkolny 

2022/2023, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy uzdolnionym 

uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy Cedry Wielkie, 



g) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cedry Wielkie do realizacji przedsięwzięcia 

strategicznego dla Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej                      

w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” w zakresie promocji produktu 

turystycznego 

h) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cedry Wielkie.  

12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady 

 

              Justyna Słowińska 

 

 


