
Przewodniczący Rady Gminy Cedry Wielkie informuje, że XXI sesja Rady Gminy odbędzie 

się  w dniu 31 sierpnia (środa) 2016 r. o godz. 10.00 w Sali USC 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 XIX sesji Rady Gminy, 

d) przyjęcie protokołu z XX nadzwyczajnej 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.   Wykonanie budżetu Gminy Cedry Wielkie za I półrocze 2016 roku. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach 

Wielkich do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Cedry Wielkie, 

b) zmiany Uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 18 grudnia 

2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cedry Wielkie, 

c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie, 

d) zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Cedry Wielkie a Gminą 

Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji 

energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy 

Cedry Wielkie, 

e) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: ,,Pomorscy Partnerzy e-

Rozwoju”, 

f)  upoważnienia Wójta Gminy Cedry Wielkie do podjęcia działań zmierzających do 

utworzenia związku metropolitalnego, 

g) podjęcia współpracy Gminy Cedry Wielkie z Gminą Miasta Gdańska, Gminą Pruszcz 

Gdański i Gminą Suchy Dąb w celu realizacji projektu pn.:„Pomorskie Szlaki 

Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły” w ramach przedsięwzięcia 

strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, 

h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Cedry Wielkie na okres 10 lat, 

i) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja 

instalacji technologicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Błotniku”, 

j) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja 

instalacji technologicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Wocławach”, 

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2020, 

l) zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2016 rok. 

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

 9. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady 

 

          Bożena Daszewska 


