Cedry Wielkie, dnia 14.11.2022 r.
Pani/ Pan
Radny/na Rady Gminy Cedry Wielkie
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Cedry
Wielkie na dzień 22 listopada (wtorek) 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Żuławskiego
Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) zatwierdzenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXXVII 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2023 r.,
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie na 2023 rok,
c) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 rok,
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2022-2033,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie,
f) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom
kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie
gminy Cedry Wielkie,
h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry
Wielkie,
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Prezentacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych w sprawie przebiegu linii elektroenergetycznej
400 kV przez gminę Cedry Wielkie.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
Justyna Słowińska

