
Rada Gminy Cedry Wielkie informuje, że XIV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 03 

lutego (środa) 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury i 

Sportu w Cedrach Wielkich. Tematy sesji dostępne są w załączniku poniżej. 
 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) zatwierdzenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Petycje i wnioski sołtysów i zaproszonych gości. 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) „Strategii rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030”, 

b) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

szkoły podstawowej  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 

podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie, 

c) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, dla 

którego organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie, 

d) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie, 

e) zmiany nazwy ulicy położonej we wsi Błotnik, 

f) nadania nazwy drogom położonym we wsi Błotnik, 

g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym terenu położonego w obrębie 

wsi Koszwały, (byłe wysypisko śmieci w Miłocin-Koszwały), 

h) przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Cedry Wielkie, (drogi rolnicze w Długim Polu), 

i) przejęcia  zadania Powiatu Gdańskiego z zakresu bieżącego utrzymania i eksploatacji ścieżki 

pieszo rowerowej wybudowanej w ramach projektu pn.: „Szlakiem Mennonitów przez Powiat 

Gdański-budowa i modernizacja ścieżki pieszo – rowerowej na terenie Gmin Pruszcz 

Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie”, 

j) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie, które uczestniczyły w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 

lub Gminę Cedry Wielkie, 

k) udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa obiektu 

mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło w Lędowie”, 

l) zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2015 rok. 

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania oraz petycje i wnioski. 

 8. Wolne wnioski i informacje. 

 
 

Przewodniczący Rady 

 

          Bożena Daszewska 

 

 

 


