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

w dniu 29 czerwiec (wtorek) 2021 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 XXIII 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 

2020 r. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach 

Wielkich za 2020 rok. 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Cedrach Wielkich za 2020 rok. 

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach 

Wielkich za 2020 rok. 

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

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2020 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2020 rok, 

b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Cedry Wielkie za 2020 rok, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu                         

z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2020 rok, 

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

2020 roku, 

e) dyskusja, 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2020 rok. 

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

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 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 2020 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 2020 rok, 

c) dyskusja, 

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

tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: 

      Projekty uchwał zostaną przesłane najpóźniej 7 dni przed terminem sesji.  

 

12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady 

 

              Justyna Słowińska 

 


