
Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Cedry Wielkie zwołanej na 21 lutego 2014 roku 

 

 

1.  Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) zatwierdzenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXXIV 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Błotnik w gminie Cedry Wielkie, 

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów obejmujących działki: 56 i 109/1 w obrębie geodezyjnym Błotnik, 141  w obrębie 

geodezyjnym Kiezmark oraz 233 w obrębie geodezyjnym Leszkowy w gminie Cedry 

Wielkie, 

c) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów obejmujących fragmenty obrębów Cedry Wielkie, Leszkowy, Kiezmark i Długie 

Pole w gminie Cedry Wielkie, 

d) przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów obejmujących fragmenty obrębów Wocławy, Koszwały i Miłocin w gminie    

Cedry Wielkie, 

e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Cedry Wielkie, 

f) przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Cedry Wielkie, 

g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, 

h) przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwienie 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych 

i gospodarczych z terenu Gminy Cedry Wielkie, 

i) Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

j) upoważnienia Kierownika GOPS w Cedrach Wielkich do załatwiania indywidualnych 

sprawa z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku 

energetycznego, 

k) zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich, 

l) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy 

w zakresie dożywiania” na latach 2014-2020, 

m) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin            

w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

n) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020, 

o) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki, 

p) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019, 
q) zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. 



7. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Cedry Wielkie oraz rozpatrzenie              

i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) planu obrad Rady Gminy Cedry Wielkie na 2014 rok, 

b) planu pracy Komisji Budżetu i Finansów, 

c) pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gminy, 

d) planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

e) planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

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

9. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady 

 

             Bożena Daszewska 

 

 
 

 


