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

w dniu 21 grudnia (środa) 2022 r. o godz. 9.00 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 XXXIX 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. Plan obrad Rady Gminy Cedry Wielkie na 2023 rok. 

5. Plany pracy Komisji Rady Gminy Cedry Wielkie na 2023 r.: 

    a) Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie, 

    b) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie, 

    c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie, 

    d) Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:  

a) pokrycia w roku 2022 i 2023 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi                       

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

b) zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2022 rok,  

c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2022-2033, 

d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2023-2025, 

e) przyjęcia cennika usług świadczonych na przystani żeglarskiej w Błotniku, 

f) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedry dla fragmentu obrębu Trzcinisko dla 

działek nr 9/4, 10, 11 oraz fragmentów działek nr 1 i 2, 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek nr 189/2 i 191 w obrębie Błotnik oraz działki nr 93 w obrębie Kiezmark                      

w gminie Cedry Wielkie, 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu obrębu Trzcinisko dla działek nr 9/4, 10, 11 oraz fragmentów działek nr 

1 i 2 w gminie Cedry Wielkie, 

i) pozostawienia skargi bez rozpoznania, 

j) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cedry Wielkie. 

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 na lata 2023-2034. 

      a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

      b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, 

      c) przedstawienie opinii komisji Rady Gminy, 

      d) dyskusja, 

      e) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na 

rok 2023. 

      a) przedstawienie projektu budżetu, 

      b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, 

      c) przedstawienie opinii komisji Rady Gminy, 

      d) dyskusja, 

      e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu. 



9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie obrad. 

. 

 

Przewodniczący Rady 

 

              Justyna Słowińska 


