
                                                         Załącznik do Uchwały nr _________ 

Rady Gminy Cedry Wielkie  

z dnia ________ 

 

Plan obrad Rady Gminy Cedry Wielkie na 2014 rok 

 

 

Termin Tematyka obrad Kto przygotowuje 

Luty 1. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy    

w 2013 roku. 

2. Uchwalenie planów pracy komisji oraz planu obrad 

Rady Gminy na 2014 rok. 

Przewodniczący komisji 

Rady Gminy 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

Marzec-

Kwiecień 

1. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy. 

2. Model funkcjonowania oświaty w gminie – dyskusja. 

Insp. ds. komunalnych 

Firma WEMA 

Kierownik Referatu 

Oświaty, Kultury i Sportu 

Maj – 

czerwiec 

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie 

gminy. 

2. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie 

gminy. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu 

gminy za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie 

absolutorium dla Wójta. 

Komenda Powiatowa 

Policji, Komenda 

Państwowej Powiatowej 

Straży Pożarnej,  

Insp. ds. komunalnych 

Wójt 

Skarbnik Gminy 

Wrzesień 1. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka w Cedrach 

Wielkich. 

2. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2014 roku. 

3. Omówienie wyników nauczania w szkołach 

podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 

2013/2014. 

Dyrektor GOZ 

Wójt 

Skarbnik Gminy 

Dyrektorzy szkół 

 

Październik 1. Uchwalenie stawek podatków i opłat na 2015 rok. 

2. Sprawozdania przedstawicieli Gminy Cedry Wielkie 

z działalności w stowarzyszeniach. 

3. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w okresie 

kadencji 2010-2014. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie 

kadencji 2010-2014. 

Wójt 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

Grudzień 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

2. Uchwalenie budżetu Gminy Cedry Wielkie na 2015 

rok. 

3. Uchwalenie planów pracy komisji oraz planu obrad 

Rady Gminy na 2015 rok. 

Wójt 

Skarbnik Gminy 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

 

 

       Przewodniczący Rady 

 

         Bożena Daszewska 



Załącznik do Uchwały nr __________ 

Rady Gminy Cedry Wielkie 

z dnia 21 lutego 2014 roku 

 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie  

na 2014 rok 

 

 

 

Termin Tematyka posiedzenia Kto przygotowuje 

Marzec/ 

maj 

1. Realizacja dochodów budżetowych w zakresie 

podatków i opłat za 2013 rok. 

2. Analiza realizacji budżetu gminy oraz 

sprawozdań finansowych za 2013 rok.  

3. Ocena aktualnej sytuacji finansowej gminy. 

4. Analiza kosztów utrzymania placówek 

oświatowych za 2013 rok. 

Wójt 

Skarbnik Gminy 

 

 

Maj/ 

Czerwiec 

Analiza realizacji zadań dofinansowywanych ze 

środków funduszy strukturalnych. 

Skarbnik Gminy 

 

Wrzesień/ 

październik 

Analiza realizacji budżetu gminy za I półrocze 

2014r. 

Wójt 

Skarbnik Gminy 

 

Listopad Opinia w zakresie ustalenia stawek podatków i opłat 

na 2015 rok. 

Wójt 

Skarbnik Gminy 

 

Grudzień 1. Opinia dot. projektu budżetu Gminy na 2015 

rok. 

2. Opinia dot. projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

3. Sprawozdanie z realizacji pracy Komisji za 2014 

rok. 

4. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 

2015 rok. 

Wójt 

Skarbnik Gminy 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Ponadto Komisja będzie się zbierała odnośnie opiniowania projektów zmian do budżetu 

gminy Cedry Wielkie na 2014 rok oraz innych projektów uchwał okołobudżetowych. 

 

 

 

 

       Przewodniczący Rady  

 

        Bożena Daszewska 

 



                       Załącznik do Uchwały nr XXXV/____/14 

Rady Gminy Cedry Wielkie  z dnia _______________ 

 

 

Plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu  

Rady Gminy Cedry Wielkie na rok 2014 
 

Termin 

 

 

Tematyka posiedzenia 

 

Kto przygotowuje 

Luty Analiza kosztów żywienia stołówek szkolnych 

i przedszkolnych. 

Kierownik Referatu ds. oświaty, 

kultury i sportu 

Główna Księgowa Referatu ds. 

oświaty, kultury i sportu 

Marzec 

kwiecień 

1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 

Gminy Cedry Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2013. 

2. Opieka przedszkolna na terenie gminy. 

3. Analiza sieci szkół na terenie gminy Cedry 

Wielkie. 

4. Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 

Inspektor ds. społecznych 

Wójt 

Kierownik Referatu ds. oświaty, 

kultury i sportu 

Czerwiec 

Analiza wydatków w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Przewodniczący Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Sierpień  

Wykonanie budżetu  za I półrocze 2013 roku w 

zakresie objętym działalnością Komisji. 

Wójt 

Skarbnik Gminy 

Kierownik Referatu ds. oświaty, 

kultury i sportu  

Wrzesień 

1. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Cedrach Wielkich. 

2. Analiza wyników nauczania. 

 

 

Wójt 

Dyrektor GOZ  

dyrektorzy szkół 

Kierownik Referatu ds. oświaty, 

kultury i sportu  

Listopad 

1. Przyjęcie rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2014 roku. 

Inspektor ds. społecznych 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Grudzień 
Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok. Przewodniczący Komisji 

 

 

Przewodniczący Rady  

       

 Bożena Daszewska 

         



Załącznik do uchwały nr XXXIII/279/13 

Rady Gminy Cedry Wielkie  

z dnia 19 grudnia 2013 roku 

 

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie na rok 2014 

 
 

Termin  

 

Tematyka posiedzenia  Kto przygotowuje 

Styczeń/ 

luty 

1. Analiza wykonanych kontroli wewnętrznych               

i zewnętrznych oraz wykonania zaleceń 

pokontrolnych sformułowanych w 2013 roku. 

2. Kontrola inwestycji zagospodarowania centrów 

wsi Leszkowy i Miłocin. 

 

Wójt Gminy 

Skarbnik Gminy 

Insp. ds. funduszy 

unijnych 

Marzec/ 

kwiecień 

1. Koszty funkcjonowania przystani w Błotniku        

za 2013 rok. 

2. Kontrola wydatków w zakresie kultury i promocji 

gminy w 2013 roku. 

3. Kontrola wydatków ze środków funduszu 

alkoholowego za 2013 rok.  

Wójt Gminy 

Skarbnik Gminy 

Kierownik Referatu 

Oświaty, Kultury i Sportu 

Przewodniczący Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Maj Ocena wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz 

wyrażenie opinii i podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy. 

Wójt Gminy 

Skarbnik Gminy 

 

Wrzesień/ 

październik  

1. Kontrola realizacji Gminnego Programu 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 

2013 rok. 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2014 roku. 

 

Insp. ds. społecznych 

Przewodniczący Komisji 

Przewodniczący Komisji 

Grudzień Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok. Przewodniczący Komisji 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

 

  Bożena Daszewska 

 

 



Załącznik do Uchwały nr XXXV/_____/14 

Rady Gminy Cedry Wielkie 

z dnia ___lutego 2014r. 

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cedry Wielkie  

na 2014 rok 

 

Termin Tematyka posiedzenia Kto przygotowuje 

Styczeń/luty 

1. Ustalenie zasad dopłat do wykonywania próbek 

glebowych oraz ustalenie zasad dofinansowywania 

robót melioracyjnych. 

2. Analiza realizacji „Programu usuwania azbestu            

z terenu gminy”. 

3. Zapoznanie się z możliwościami pozyskania środków 

unijnych na budowę instalacji solarnych oraz innych 

źródeł energii odnawialnych. 

Wójt 

Insp. ds. melioracji 

i rolnictwa 

Insp. ds. ochrony 

środowiska 

Insp. ds. funduszy 

unijnych 

 

Marzec/ 

kwiecień 

1. Plan  utwardzania dróg rolniczych. 

2. Omówienie konkursów: 

   „Piękna Wieś”, 

   „Piękna Zagroda” – rolnicza i nierolnicza, 

   „Piękny Ogród”. 

3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz stan urządzeń 

melioracyjnych. 

Wójt 

Insp. ds. ochrony 

środowiska 

Insp. ds. rolnictwa 

Zarząd Melioracji  

i Urządzeń 

Wodnych 

Woj.Pomorskiego 

 

Maj/ 

czerwiec 

 

1. Informacja o działalności Izby Rolniczej oraz 

omówienie problemów rolników. 

2. Organizacja dożynek gminnych. 

3. Ocena świadczenia usług w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 

Powiatowa Izba 

Rolnicza 

Wójt 

Insp. ds. 

komunalnych 

Październik/

listopad 

1. Opinia dotycząca stawek podatków i opłat na 2015 

rok. 

2. Opinia dot. projektu budżetu Gminy Cedry Wielkie na 

2015 rok w zakresie objętym działalnością Komisji. 

3. Sprawozdanie z realizacji pracy Komisji za 2014 rok. 

Wójt 

Skarbnik Gminy 

Przewodniczący 

Komisji 

Grudzień 

 

Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2015 rok. 

 

Przewodniczący 

Komisji 

 

Przewodniczący Rady  

        

 Bożena Daszewska 



Załącznik do Uchwały nr XXXV/_____/14 

Rady Gminy Cedry Wielkie 

z dnia ___ lutego 2014r.  

 

 

Plan pracy Komisji ds. Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie  

na 2014 rok 

 

 
Termin Tematyka posiedzenia Kto przygotowuje 

Styczeń/luty 1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2013 roku. 

2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2014. 

3. Rozpatrzenie zasadności przystąpienia do 

sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Przewodniczący 

Komisji 

Wójt 

Główny specjalista 

ds. 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Marzec/ 

Kwiecień 

1. Podsumowanie akcji zima na drogach gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich. 

2. Realizacja Gminnego Programu Opieki nad  

Zabytkami. 

3. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy. 

 

Wójt 

Naczelnik 

Wydziału 

Infrastruktury 

Starostwa 

Powiatowego  

Główny specjalista 

ds. inwestycji 

Maj/czerwiec 1. Sprawozdanie z naliczania oraz poboru opłat 

adiacenckich. 

2. Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

3. Ocena świadczenia usług w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Gł. specjalista ds. 

zagospodarowania 

przestrzennego  

Wójt 

WEMA „S.C.” 

Insp. ds. 

komunalnych 

Wrzesień/ 

październik 

1. Funkcjonowanie komunikacji gminnej i publicznej. 

2. Opinia dotycząca stawek podatków i opłat na 2015 

rok. 

Wójt 

Skarbnik Gminy 

Listopad/ 

grudzień 

1. Opinia dot. projektu budżetu Gminy Cedry Wielkie 

na 2015 rok w zakresie objętym działalnością 

Komisji. 

2. Sprawozdanie z realizacji pracy Komisji za 2014 rok. 

3. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2015 

rok. 

Wójt 

Skarbnik Gminy 

Przewodniczący 

Komisji 

   

 

       Przewodniczący Rady 

 

        Bożena Daszewska 



Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Gminy Cedry Wielkie za 2013 rok 
 

 

Komisja wspólnie z Komisją Strategii i Rozwoju Gminy rozpatrywała sprawy 

dotyczące wdrażania nowego systemu zagospodarowywania odpadów komunalnych.  

Rozpatrywała i wyrażała opinie w sprawach: 

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cedry Wielkie, 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty, 

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Cedry Wielkie, 

-  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

-  programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

Kolejnym tematem posiedzenia Komisji była  ocena aktualnej sytuacji w rolnictwie. Obecny 

na posiedzeniu Członek Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej – Pan Lech Kolaska nakreślił rolę 

i zakres działań Izby Rolniczej. Pomorska Izba Rolnicza interweniowała w sprawie 

zwiększenia środków finansowych na realizację programu „Młody Rolnik”. Uczestniczyła     

w zawieranym po strajkach rolników porozumieniu, dotyczącym zakupu ziemi przez 

cudzoziemców. Interweniowała w sprawach emerytalnych rolników. KRUS pozostał               

i obiecano, że nie będzie zlikwidowany. Podatek rolny jeszcze przez 3 lata będzie płacony na 

starych zasadach.  Ma nie być rent strukturalnych w latach 2014-2020. Izba Rolnicza obiecała 

o nie walczyć. Między innymi dzięki staraniom członków Izby Rolniczej, uchroniono 

doradców ODR przed zwolnieniami.  

Komisja  współuczestniczyła w ustalaniu zasad dopłat z budżetu gminy do wykonywania 

próbek glebowych gruntów rolnych u rolników oraz w ustalaniu zasad dofinansowywania 

robót melioracyjnych. 

Omówiono realizację planu utwardzania dróg rolniczych oraz zajmowano się problemami 

związanymi z zaopatrzeniem w wodę. Podsumowano akcję zima na drogach gminnych           

i powiatowych. Omówiono organizację konkursów: 

   „Piękna Wieś”, 

   „Piękna Zagroda” – rolnicza i nierolnicza, 

   „Piękny Ogród” 

i ustalono termin składania wniosków oraz zasady kwalifikacji.  

Rozpatrzono skargę odnośnie wydania zezwolenia na wycięcie drzewa złożoną przez Pana 

Mirosława Deniszczuka z Trzciniska  

       Członkowie Komisji zapoznali się z przebiegiem trasy szybkiego ruchu S-7,  jaka ma być 

budowana od Koszwał przez Cedry Małe, Kiezmark do Kazimierzowa w pobliżu Elbląga. 

Ustalono, że na spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                

i Autostrad będą w szczególności zaproszeni rolnicy, ponieważ mogą zostać naruszone 

stosunki wodne  na uprawianych przez nich polach. 

       Następnie Komisja opiniowała zmiany obszaru i granic aglomeracji Cedry Wielkie, 

uwzględniający zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych. Zaszła potrzeba 

zweryfikowania oraz ponownego określenia granic aglomeracji dla sieci kanalizacyjnej, 

ponieważ Unia Europejska nałoży ogromne kary finansowe na Polskę, jeżeli do końca 2015 

roku nie skanalizuje aglomeracji uwzględniających zasięgi sieci kanalizacyjnych dla ścieków 

komunalnych. Aglomeracja Cedry Wielkie do tej pory obejmowała prawie cały obszar naszej 

gminy i skanalizowanie jej w tak krótkim czasie nie jest możliwe, ze względów finansowych. 
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Wyłączenie Kiezmarka i Leszków   z obszaru aglomeracji nie oznacza, że kanalizacja w tych 

miejscowościach nie będzie budowana.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała przystąpienie Gminy Cedry Wielkie do 

opracowania  i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Tematem posiedzeń Komisji było też opiniowanie propozycji stawek podatków           

i opłat, jakie mają obowiązywać na terenie gminy a także projektu budżetu gminy oraz jego 

wykonania. 

     

      Przewodniczący  

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Adam Sala 



Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów  

Rady Gminy Cedry Wielkie 

za 2013 rok 
 

 

Wypełnianie wymogów ustawowych, Statutu Gminy Cedry Wielkie oraz planu pracy było 

zasadniczą wypadkową działań Komisji na przestrzeni bieżącego roku. Głównym 

przedmiotem i obowiązkiem było szczegółowe omawianie i ocenianie uchwał 

okołobudżetowych, a mianowicie: 
  

1) przejęcia drogi o charakterze drogi gminnej na własność Gminy Cedry Wielkie,   

2) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach: Błotnik i Cedry Małe, w Gminie Cedry Wielkie, 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Cedry Wielkie w 2013 roku, 

4) ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty, 

5) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy 

Cedry Wielkie, 

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

sołecki, 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

oraz zwolnień w tym podatku na terenie  gminy Cedry Wielkie, 

8) wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej prawa własności działki  

nr 164/2 położonej w obrębie Cedry Małe, gmina Cedry Wielkie, 

9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 
10) przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej (lokalu mieszkalnego 

usytuowanego w Leszkowach 47/6), 

11) wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych prawa własności zabudowanej działki nr 40/3 

położonej w obrębie Cedry Wielkie, 

12) wyrażenia zgody na przystąpienie  Gminy Cedry Wielkie do realizacji zadania z zakresu 

właściwości Powiatu Gdańskiego pod nazwą ,,Dzień Żuławski’’ oraz przyjęcia pomocy 

finansowej, 

13) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Cedry Wielkie, 

14) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Cedry Wielkie, (działka pod byłym sklepem meblowym na byłym terenie GS), 

15) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy ustaleniu opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym i 

osobom prawnym w tym spółdzielniom mieszkaniowym, 

16) przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Cedry Wielkie. 

17) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Cedry Wielkie  

( 3 działki w Leszkowach), 

18) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Cedry 

Wielkie, (w Koszwałach, ul. Spacerowa) 

19) przejęcia nieruchomości na własność Gminy Cedry Wielkie, (drogi dojazdowe do 

nieruchomości) 

20) przystąpienia z Powiatem Gdańskim do realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie 

Powiatu Gdańskiego w 2014 roku”, 

21) zabezpieczenia środków na uruchomienie okienka przedszkolnego w Koszwałach, 
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22) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 

terenie gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2014, 

23) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 

rolnego na obszarze gminy Cedry Wielkie na rok  podatkowy 2014, 

24) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym 

podatku na terenie  gminy Cedry Wielkie na rok podatkowy 2014, 

25) zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi i lokalami użytkowymi  Gminy 

Cedry Wielkie, 

26) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Gminy Cedry Wielkie,  

27) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego,  

28) dokonania zmiany uchwały nr XXX/250/13 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 

września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Cedry Wielkie na rzecz najemców. 

 

Każdorazowo Komisja analizowała, poddawała kontroli i opiniowaniu szeroko rozumianych 

samorządowych zagadnień rodzaju: 

- realizacji dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat za rok 2012, 

- analizy realizacji budżetu gminy oraz sprawozdań finansowych za 2012 rok, 

- oceny aktualnej sytuacji finansowej gminy, 

- analizy przebiegu zadań dofinansowywanych ze środków funduszy strukturalnych, 

- przeanalizowanie kosztów utrzymania placówek oświatych za 2012 rok, 

- analizy realizacji realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku. 

 

Wokół zainteresowania Komisji było stałe analizowane i opiniowanie kwestii o wymiarze: 

- proponowanych zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2013 rok, 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2013-2019, 

- rozdysponowywania rezerw budżetowych celowych oświatowych, 

- ustalania wysokości podatków i opłat na 2014 rok, 

- projektu budżetu gminy na rok 2014. 

 

Z racji obowiązku opracowano plan pracy Komisji na rok 2014. Protokoły posiedzeń to 

apogeum działalności Komisji, do których wgląd dostępny jest w Biurze Rady Gminy    

Cedry Wielkie. 

 

 

                                           Przewodniczący 

       Komisji Budżetu i Finansów 

        

                  Jan Pałkowski 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie 

za 2013 rok 

 

 

Komisja pracowała w pełnym składzie osobowym, zgodnie z uchwalonym przez Radę 

Gminy planem pracy, podejmując wnioski i wyrażając opinie. Ponadto rozpatrywała skargę 

na sposób przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.  

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 16 posiedzeń. Sporządziła 12 

protokołów. W posiedzeniach brali udział pracownicy kontrolowanych jednostek 

organizacyjnych lub pracownicy urzędu Gminy, którzy wyczerpująco udzielali wyjaśnień i 

odpowiedzi na pytania z zakresu kontroli. 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w 2013 roku przebiegały następująco: 

1. 21 stycznia 2013 roku Komisja przeanalizowała komplet dokumentów dotyczących 

realizacji utwardzenia parkingu przy szkole w Trutnowach i stwierdziła, że inwestycja 

została wykonana oraz odebrana w terminie, bez wskazania usterek.  

2. W dniu 4 lutego 2013 roku Komisja na podstawie  książki kontroli Urzędu Gminy Cedry 

Wielkie, analizowała kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2012 roku. 

a) 20 stycznia 2012 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

sprawdziła realizację kampanii promocyjnej zachęcającej do spożywania ryb             

i promującej produkty rybne w Gminie Cedry Wielkie pod tyt. „Omega 3 i Ty”. 

Kontrola stwierdziła zgodność ze stanem faktycznym. Zaleceń pokontrolnych nie 

wydano. 

b) W dniach od 4 czerwca do 12 lipca 2012 roku  przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego skontrolowali zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej                   

w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie”. W zaleceniach 

pokontrolnych zobowiązano Urząd Gminy do poinformowania o osiągnięciu 

wskaźnika liczby osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacyjnej do        

31 stycznia 2013 roku.  

Gmina pismem z dnia 30 stycznia 2013 roku poinformowała, że liczba osób 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosi 1.182 osób. 

c) Między 4 czerwca a 25 lipcem 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego kontrolował projekt „Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez 

modernizację domu podcieniowego w Miłocinie”. W wyniku przeprowadzonej 

kontroli stwierdzono, że projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem                          

o dofinansowanie. W zaleceniach pokontrolnych zobowiązano Urząd Gminy do 

przekazania informacji o usunięciu usterek na obiekcie (drobnych zacieków, 

odprysków na cokole budynku) oraz o osiągnięciu wartości wskaźników: 

- liczby bezpośrednio utworzonych miejsc pracy, 

- liczby osób odwiedzających obiekt, 

- liczby wydarzeń publicznych zorganizowanych w obiekcie. 

Gmina pismami z dnia 27 lipca i 18 sierpnia 2012 roku poinformowała, że usterki 

zostały usunięte oraz że została zatrudniona 1 osoba na pół etatu na umowę o pracę. 

Natomiast pismem z dnia 7 stycznia 2013 roku poinformowała, że liczba osób 

odwiedzających obiekt w 2012 roku wynosi 2.580 osób a liczba imprez/wydarzeń 

publicznych 7.  

d) 28 czerwca 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

skontrolował wykonanie inwestycji „Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji 

poprzez budowę placu zabaw i parku w centrum wsi Cedry Wielkie”. W trakcie 

czynności kontrolnych stwierdzono wykonanie nasadzeń niegodnie z projektem oraz 
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brak 4 sztuk ławek. Pan Wójt wyjaśnił, że przyczyną była sroga zima, w wyniku 

czego wymarzło 158 drzewek oraz rabata kwiatowa. 

   Brak ławek spowodowany był ich wypożyczeniem do Żuławskiego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Cedrach Wielkich. 

e)  26 września 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

przeprowadził doraźną kontrolę realizacji imprezy uroczystego otwarcia placu 

zabaw w ramach projektu „Budowa i doposażenie placów zabaw                               

w miejscowościach: Kiezmark, Miłocin, Trutnowy, Wocławy, Koszwały, Cedry 

Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzcinisko, Giemlice”. Stwierdzono 

zgodność przeprowadzonego wydarzenia z wnioskiem o dofinansowanie projektu. 

3. Na następnym posiedzeniu 18 lutego 2013 roku Komisja kontynuowała kontrolę: 

a) 15 listopada 2012 roku Powiatowy Inspektor Weterynarii przeprowadził kontrolę 

weterynaryjną. Stwierdzono: 

- brak umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt na usypianie ślepych miotów, 

sterylizację lub kastrację kotów wolnobytujących 

- brak umowy z podmiotem uprawnionym do zbiórki zwłok zwierząt, 

- nie podpisano żadnej umowy z opiekunem społecznym. 

Wyżej wymienione braki są w trakcie uzupełniania. 

        b) W dniach między 21 listopada a 18 grudnia 2012 roku Pomorski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził planową kontrolę w oczyszczalni 

ścieków w Cedrach Wielkich. Stwierdzono, iż oczyszczalnia funkcjonuje 

prawidłowo. Eksploatator prowadzi ewidencję odpadów niezgodnie ze stanem 

rzeczywistym oraz nie przekazuje wyników pomiarów do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Pismem z dnia 3 stycznia 2013 roku do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora  

Ochrony Środowiska Gmina  poinformowała, że podjęła wszelkie czynności mające 

na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. Ewidencje odpadów 

prowadzone są w sposób rzetelny i zgodny ze stanem rzeczywistym. Odpady 

wytwarzane na oczyszczalni ścieków klasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. 

Wyniki pomiarów jakości ścieków oczyszczonych będą przedkładane zgodnie           

z układem przekazywania danych określonym Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska. 

c) Między 30 listopada a 21 grudnia 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego przeprowadził kontrolę realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa   

i wizerunku wsi Giemlice poprzez budowę szlaku pieszo-rowerowego. Kontrolujący 

nie mieli uwag co do sposobu realizacji oraz rozliczenia inwestycji. 

d) W dniach od 30 listopada do 21 grudnia 2012 roku przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego skontrolowali realizację projektu 

zwiększenie oferty aktywnego wypoczynku poprzez budowę Centrum Sportowo-

Rekreacyjnego w Długim Polu. Uwag nie było. Podczas oględzin potwierdzono 

funkcjonowanie obiektu, który jest zadbany i nie wymaga remontu. Centrum 

Sportowo-Rekreacyjne jest dostępne dla wszystkich mieszkańców wsi Długie Pole   

i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Jest miejscem spotkań, warsztatów                

i różnorodnych działań  aktywizujących społeczność lokalną. 

Następnie Komisja poprosiła na rozmowę w sprawie kontroli wewnętrznej 

Sekretarz Gminy – Panią Aleksandrę Czarny. 

Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że Wójt, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy na 

bieżąco kontrolują pracowników, kiedy parafują faktury. Sprawdzają, czy są opłacane 

zgodnie z umową. Jako takiej wewnętrznej kontroli nie ma. W Urzędzie Gminy nie 
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funkcjonuje kontrola wewnętrzna o budżecie przekraczającym 40 mln zł, ponieważ 

budżet gminy nie przekracza tej kwoty. 

Funkcjonuje tzw. kontrola zarządcza i polega ona na funkcjonowaniu w urzędzie 

regulaminów, zarządzeń. Odnosi się do działalności bieżącej. Dotyczy ona również 

gospodarki finansowej, zamówień publicznych, akceptacji wydatków.  

Pani Przewodnicząca Komisji zapytała, czym się kieruje Wójt odnośnie przyznawania 

nagród i premii. 

Pani Sekretarz odpowiedziała, że jest regulamin przyznawania nagród i premii. Są one 

uznaniowe.  

4. 18 marca 2013 roku Komisja dokonała szczegółowej analizy realizacji w 2012 roku 

funduszów sołeckich Leszków i Wocław. Zapoznała się z protokołem i uchwałą z dnia 

18 września 2011 roku w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie 

Gminy Cedry Wielkie na rok 2012 ze środków Sołectwa Wocławy w ramach funduszu 

sołeckiego. 

Następnie zapoznała się z protokołem i uchwałą z dnia 29 września 2011 roku w 

sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 

rok 2012 ze środków Sołectwa Leszkowy w ramach funduszu sołeckiego. 

Potem Komisja sprawdziła wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć pod względem 

celowym oraz rachunkowym. 

Komisja stwierdziła, że wydatkowanie środków finansowych obu sołectw jest zgodne              

z uchwalonymi wykazami przedsięwzięć przez zebrania wiejskie. 

Sołectwo Leszkowy nie wydatkowało środków na dofinansowanie zakupu nowego 

przystanku autobusowego, ponieważ postanowiło w 2013 roku wybudować wiatę 

przystankową w stylu żuławskim. 

Komisja nie miała uwag co do sposobu realizacji funduszu sołeckiego w 2012 roku. 

5.  25 marca 2013 roku członkowie Komisji przeanalizowali wszystkie oferty organizacji 

pozarządzowych, jakie wpłynęły na realizację zadań publicznych. Następnie dokonała 

kontroli przebiegu oraz rozliczenie realizacji zadania z zakresu oświata i wychowanie – 

pn. „Uskrzydlona akademia, czyli odkryj w sobie artystę” wykonanego przez 

Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie. Poza drobnym błędami pisarskimi, nieprawidłowości 

nie stwierdzono. 

6. 16 kwietnia 2013 roku tematem kontroli było rozliczenie kosztów funkcjonowania Urzędu 

Gminy w 2012 roku. Dokładnej analizie poddano wydatki telefonii komórkowej czyli 

służbowych telefonów pracowników Urzędu Gminy oraz miesięczne ryczałty za używanie 

prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych. 

 Stwierdzono przekroczenia ustalonych limitów przez niektórych pracowników. Natomiast 

niektórzy pracownicy wykorzystują go w niewielkim stopniu. Zdaniem Komisji, 

należałoby dopasować limit do potrzeb. Przekroczenia ustalonego limitu powinny być 

zapłacone przez pracownika z własnych środków. Należałoby też pomyśleć o bardziej 

korzystnej ofercie na usługi telefoniczne. 

 Sołtysi z racji wykonywanych przez siebie obowiązków i wykorzystywaniem do tego 

własnych telefonów,  powinni otrzymywać ryczałt w wysokości 20 zł miesięcznie. 

Pan Wójt zgodził się z opinią Komisji odnośnie płatności za przekroczony limit i 

stwierdził, że w najbliższym czasie Gdański Obszar Metropolitarny ogłosi przetarg na 

usługi telekomikacyjne i wówczas Gmina zawrze korzystniejszą umowę. 

   Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości odnośnie rozliczeń ryczałtów na dojazdy. 

Ze względu na to, że Inspektor ds. ochrony środowiska bardzo często wyjeżdża w teren w 

sprawach opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wycinki drzew, powinien także 

otrzymać ryczałt na dojazdy a nie rozliczać delegacji.  

  Pan Wójt obiecał przyznać ryczałt. 
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Wójt w dniu 2 stycznia 2012 roku zawarł umowę nr 72/2012 z Grupą Doradczo-

Audytorską Sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Drzymały 4/1 na realizację usługi 

doradztwa  w zakresie zasad i procedur udzielania zamówień publicznych w projektach 

realizowanych przez Urząd Gminy pod kątem zgodności z obowiązującymi krajowymi i 

unijnymi przepisami prawa. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za 1 miesiąc w 

wysokości 1845 zł brutto. Umowę zawarto na okres od  2 stycznia do 31 grudnia 2012 

roku. 

Pan Wójt wyjaśnił, że zaistniała konieczność skorzystania z fachowego doradztwa, 

ponieważ przepisy prawa o zamówieniach publicznych szybko i ciągle się zmieniają. 

Pracownicy Urzędu Gminy nie mają dostatecznej wiedzy na ten temat. Podał przykład 

niezgodności przepisów polskich z dyrektywami europejskimi oraz kilka błędów 

popełnionych przez Urząd Gminy przed zatrudnieniem firmy. Za każdy błąd potrącane 

było dofinansowanie. Pracownicy firmy zapoznają się z dokumentacją, nanoszą poprawki. 

Lepiej jest zapłacić firmie, niż tworzyć dodatkowy etat. 

Komisja uważa, że rolę doradczą w zakresie zamówień publicznych powinna pełnić 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Pawłowski, Kamiński, Skrobak, Dąbrowska i 

Partnerzy, z którą Gmina ma już zawartą umowę. 

Przeanalizowano także wydatki na artykuły spożywcze dla Rady Gminy oraz dla 

Sekretariatu Urzędu Gminy. 

Dla Sekretariatu wydatki na artykuły spożywcze wynoszą 1.930,68 zł a dla Rady Gminy 

1.201,30 zł. 

7. 13,17,20 i 22 maja 2013 roku Komisja jednogłośnie pozytywnie oceniła wykonanie 

budżetu gminy za 2012 rok oraz jednogłośnie sformułowała wniosek do Rady Gminy w 

sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy. Ocena wykonania budżetu gminy oraz 

wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta został przedstawiony na sesji Rady Gminy. 

Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w protokole nr 29/13. 

8. 19 czerwca oraz 16 lipca Komisja rozpatrywała skargi na sposób przeprowadzenia naboru 

na stanowisko urzędnicze inspektora ds. geodezji i obrotu nieruchomościami ogłoszonego 

przez Wójta Gminy Cedry Wielkie. Po przeanalizowaniu całej dokumentacji, Komisja 

stwierdziła: 

a) Składane oferty nie były rejestrowane. 

b) Nie została powołana Komisja konkursowa do wyboru oferty. 

c) Nie został sporządzony protokół z rozstrzygnięcia konkursu. 

d) Wynik naboru nie został upowszechniony przez umieszczenie na tablicy 

informacyjnej   w Urzędzie Gminy oraz przez opublikowanie w BIP. 

e) Sekretarz Gminy uchybiła procedurze naboru przez otwarcie oferty oraz złożenie 

obietnicy zatrudnienia skarżącego przed terminem otwarcia ofert określonym                   

w ogłoszeniu o naborze. 

f) Nie doszło do naruszenia zasady otwartości naboru. 

g) Zatrudniony na stanowisko urzędnicze inspektora ds. geodezji i obrotu 

nieruchomościami  z dniem 1 lipca 2013 roku nie spełnia głównego wymogu 

ogłoszonego przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, dotyczącego posiadania wyższego 

wykształcenia. 

h) Skarżący, którego oferta została odrzucona posiada odpowiednie na to stanowisko 

wykształcenie wyższe. Ponadto ukończył studia podyplomowe o kierunku 

Zarządzanie Samorządem Terytorialnym. 

9. 14 sierpnia 2013 roku Komisja Rewizyjna rozpatrzyła odwołanie Sekretarza Gminy od 

ustaleń Komisji dotyczącej rozpatrzenia skargi na sposób przeprowadzenia naboru na 

stanowisko urzędnicze inspektora ds. geodezji i obrotu nieruchomościami. Komisja 

jednogłośnie i ostatecznie podtrzymała swoje stanowisko. 
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10. 18 września 2013 roku tematem kontroli było funkcjonowanie Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Cedrach Wielkich. 

Na podstawie przeanalizowanych materiałów źródłowych Komisja stwierdziła, iż: 

a) Inwentaryzacja mienia byłego GOZ została sporządzona 28 września 2012 roku. 

b) 4 stycznia 2013 roku Gmina Cedry Wielkie została podpisana umowa użyczenia 

budynku pomiędzy Gminą Cedry Wielkie a Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w 

Cedrach Wielkich reprezentowanym przez Panią Katarzynę Pasalską-Niewęgłowską 

– Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 

grudnia 2022 roku. 

c) Na podstawie upoważnienia udzielonego 4 lutego 2013 roku przez Wójta Gminy 

Cedry Wielkie, Gminny Ośrodek Zdrowia zawarł umowę dzierżawy aktywów 

trwałych (rozumianych jako środki trwałe, w tym w szczególności nieruchomości i 

mienie ruchome, a także wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości) z Niepublicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej ETER-MED. Sp. z o.o. na czas określony do dnia        

1 grudnia 2014 roku. 

d) Przekazanie do użytkowania zinwentaryzowanego mienia dla ETER-MED nastąpiło 

2 kwietnia 2013 roku.  

e) Dyrektor GOZ jest zatrudniona przez Wójta Gminy Cedry Wielkie na 1/20 etatu na 

czas określony od 16 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r.. 

W dalszej części posiedzenia Pani Katarzyna Pasalska-Niewęgłowska przedstawiła 

funkcjonowanie placówki zdrowotnej: 

a) W Ośrodku Zdrowia przyjmuje 2 ginekologów. Gabinet jest dobrze wyposażony. Na 

miejscu wykonywane są badania ginekologiczne USG. Przybywa pacjentek i są one 

zadowolone z opieki. Pani Dyrektor planuje zatrudnić w ośrodku na stałe położną 

oraz zorganizować szkołę rodzenia. 

b) Okulista przyjmuje odpłatnie (w cenie 38 zł za wizytę) pacjentów z naszego terenu 

w Gdańsku na Żabim Kruku. 

c) W ośrodku przyjmuje ortopeda. Prowadzona jest sucha rehabilitacja, z której 

korzysta bardzo dużo pacjentów. Czynione są starania do prowadzenia rehabilitacji 

mokrej na kończyny dolne i górne. 

d) Krew do badania pobierana jest 3 razy w tygodniu (poniedziałki, wtorki i czwartki). 

Wyniki można uzyskać drogą internetową już w tym samym dniu. 

Zgodnie z ustaleniami, poczynionymi na posiedzeniu Rady Społecznej GOZ, za pieniądze 

z dzierżawy ośrodka będzie finansowany gminny program profilaktyki zdrowotnej. 

Członkowie Komisji zwrócili uwagę, że bolączką jest brak apteki. 

11. Na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2013 roku Komisja dokonała analizy wdrażania 

systemu gospodarki odpadami stałymi. Komisja nie miała uwag co do sposobu wdrożenia 

nowego systemu. Zwróciła natomiast uwagę na konieczność wypracowania skutecznego 

systemu ściągania zaległych należności od mieszkańców. Niektórzy z nich w ogóle nie 

płacą za usługi. Dalsze tolerowanie tej sytuacji jest nie tylko nieekonomiczne, ale i 

nieakceptowane przez społeczeństwo. Osoby systematycznie opłacające usługi, w 

przyszłości musiałyby płacić większe kwoty, żeby zrekompensować koszt wywozu 

odpadów od osób nie płacących. 

12. Na posiedzeniu Komisji w dniu 2 grudnia 2013 Komisja dokonała podsumowania swojej 

pracy w 2013 roku oraz opracowała projekt planu pracy na rok 2014. Komisja stwierdziła, 

że nie miła trudności z udostępnieniem dokumentów o które wnioskowała a które były 

podstawą do przeprowadzonych kontroli. 

     Przewodniczący Komisji 

          Bożena Tarasiuk 



 6 

    



Sprawozdanie z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Gminy 

Rady Gminy Cedry Wielkie 

za 2013 rok 

 

W 2013 roku Komisja wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska zajmowała się sprawami 

związanymi z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.  

Rozpatrywała i wyrażała opinie w sprawach: 

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cedry Wielkie, 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty, 

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Cedry Wielkie, 

-  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Także wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska pracowała nad sporządzeniem programu 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

Przy udziale księży proboszczów oraz przedstawiciela firmy „Wrzos” (administrator cmentarzy), 

omawiano problemy związane z utrzymywaniem cmentarzy parafialnych. 

Na kolejnym posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska rozpatrywano zasady dopłat do wykonywania próbek glebowych. Omówiono realizację 

planu utwardzania dróg rolniczych. Podsumowano akcję zima na drogach gminnych i powiatowych. 

Omówiono organizację konkursów: 

   „Piękna Wieś”, 

   „Piękna Zagroda” – rolnicza i nierolnicza, 

   „Piękny Ogród” 

i ustalono termin składania wniosków oraz zasady kwalifikacji.  

Rozpatrzono skargę odnośnie wydania zezwolenia na wycięcie drzewa złożoną przez Pana Mirosława 

Deniszczuka z Trzciniska  

       W maju Komisja zapoznała się z przebiegiem trasy szybkiego ruchu S-7,  jaka ma być budowana 

od Koszwał przez Cedry Małe, Kiezmark do Kazimierzowa w pobliżu Elbląga. Wg planów, mają być 

wybudowane dwa nowe mosty w Kiezmarku a dotychczasowy most w Kiezmarku ma służyć dla 

ruchu lokalnego. Zaplanowany uprzednio węzeł drogowy w Kiezmarku zostanie zlokalizowany         

w Cedrach Małych. 

Następnie Komisja opiniowała zmiany obszaru i granic aglomeracji Cedry Wielkie, 

uwzględniający zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych. Zaistniała konieczność 

zweryfikowania oraz ponownego określenia granic aglomeracji dla sieci kanalizacyjnej, ponieważ 

Unia Europejska nałoży ogromne kary finansowe na Polskę, jeżeli do końca 2015 roku nie skanalizuje 

aglomeracji uwzględniających zasięgi sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych. Aglomeracja 

Cedry Wielkie do tej pory obejmowała prawie cały obszar naszej gminy i skanalizowanie jej w tak 

krótkim czasie nie jest możliwe, ze względów finansowych. Wyłączenie Kiezmarka i Leszków            

z obszaru aglomeracji nie oznacza, że kanalizacja w tych miejscowościach nie będzie budowana. 

Może być budowana w późniejszych latach. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przystąpienie Gminy Cedry Wielkie do opracowania           

i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Ponadto Komisja wyrażała opinię w sprawach dotyczących strategii i rozwoju gminy oraz: 

- strategii rozwoju transportu w Gminie Cedry Wielkie, 

- zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi i lokalami użytkowymi                               

Gminy Cedry Wielkie, 

- nadania nazw drogom, 

- stawek podatków, 

- budżetowych. 

       Przewodniczący  

                                                         Komisji Strategii i Rozwoju Gminy 

 

Jarosław Karnat 



Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Gminy Cedry Wielkie 

za 2013 rok 

 

 

Przedmiotem działania Komisji w roku 2013 była ocena funkcjonowania Żuławskiego 

Ośrodka Kultury i Sportu. Nowo powołany Dyrektor ŻOKIS – Pan Łukasz Żarna na 

pierwszym spotkaniu przedstawił bogaty program działania placówki. Po roku czasu okazało 

się, że w pełni zrealizował zamierzenia. Ponadto opracował wniosek o dofinansowanie na 

prowadzenie zajęć sportowych w zakresie żeglarstwa i piłki nożnej. Otrzymał środki 

finansowe na ten cel w ramach programu „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie 

upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”. Frekwencja na tych zajęciach przerosła 

najśmielsze oczekiwania. Na ciekawie prowadzone zajęcia przychodzi ok. 30 osób. Pan 

Dyrektor nie tylko doskonale wypełnia swoje obowiązku, ale wspomaga działalność kół 

gospodyń wiejskich, klubów sportowych i stowarzyszeń. Angażuje się w każde kolejne 

zadanie z wyjątkową starannością. Tym samym motywuje innych do pracy.  

Komisja zapoznała się z zasobem lokali komunalnych i socjalnych oraz zasadami 

przydziału tych mieszkań. Gmina posiada 51 lokali komunalnych, w tym 2 socjalne. Lokale 

są w stanie dostatecznym i dobrym. Są 2 rezerwy lokalowe na wypadek klęski żywiołowej 

czy innych zadań.      W najbliższym czasie trzeba będzie budować mieszkania komunalne      

i socjalne. Jest dużo osób            z zaległościami płatniczymi czynszów.  

Kolejnym tematem była realizacja programu współpracy Gminy Cedry Wielkie                        

z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok. Działalność stowarzyszeń jest obwarowana tak 

dużą biurokracją, że stowarzyszenia zaczynają się wycofywać z realizowania programów 

współpracy. Wymagań i przepisów jest coraz więcej. Trzeba wysyłać mnóstwo sprawozdań, 

wszystkie listami poleconymi a to kosztuje. O sponsorów coraz trudniej. Ponadto prawo  

ciągle się zmienia. To uprzykrza pracę. Wymagań jest za dużo. Tak liczne obowiązki dla 

wolontariuszy, które skutkują rejestrowaniem się w urzędach, składaniem sprawozdań pod 

rygorem kary powodują, że nie chętnych, żeby pracować na rzecz innych. Ponadto wymogi 

wobec sportu amatorskiego powinny różnić się od wymogów wobec zawodowstwa. 

Komisja zapoznała się z zasadami przyznawania stypendiów socjalnych oraz opieką 

socjalną nad dzieckiem. Przedstawione informacje wykazały, że mieszkańcy są informowani 

na bieżąco o możliwościach uzyskania pomocy i z niej korzystają. 

Z inicjatywy Komisji kilka osób ukończyło szkolenie dające uprawnienia 

wolontariuszom do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz wycieczek. 

Zmieniła się forma działania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich. 

Mieszkańcy są zadowoleni z pełnionych usług. Uruchomiono rehabilitację, prowadzone są 

badania USG, dzięki czemu mieszkańcy mają szybką diagnozę i leczenie. Bolączką jest brak 

apteki. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich przedstawił 

Komisji zasoby pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności za 2012 rok. Uwag nie 

było. 

Pan Jarosław Kardziński przedstawił propozycję strategii rozwoju oświaty na terenie 

gminy.  

Podkreślił, że zajął się problemem głównie pod kątem ekonomii. Rozważał także, jakie są 

warunki do kształcenia w szkołach. Jakie są aspekty, które mogłyby podnieść te warunki. 

Część uczniów jeździ bardzo daleko i dużo czasu poświęca na dojazd. Chciał, żeby skrócić 

czas dojazdu. Rozważał, jak to wygląda w kontekście zajęć pozalekcyjnych. Zauważył, że 

brakuje pracy spersonalizowanej. Pracy, która skierowana jest na indywidualnego ucznia. 

Uczeń otrzymuje dodatkową lekcję a nie ukierunkowanie na jego rozwój. Kolejny element to 
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nowe technologie. Uczniowie mają szerszy dostęp do technologii, ale brak jest dostępu do 

szerokopasmowego internetu. Warto popracować nad kompetencjami nauczycielskimi w 

zakresie nowych technologii. Kolejna sprawa to kwestia zaplecza sportowego, które w 

dalszym ciągu, nie jest w pełni do wykorzystywania. W Cedrach Wielkich warto by rozwinąć 

bazę sportową i lokalową szkoły. Dobrą ofertą jest rozwinięcie zajęć związanych z wodą, 

wykorzystując miejscową marinę. Występuje dysonans między wolą szkoły a wolą domu 

rodzinnego. Jest duża szansa, że jeżeli dzieciom przedstawi się ciekawą propozycję, która 

będzie dzieci do szkoły przyciągać, to dzieci będą chętnie korzystały z dodatkowych zajęć. W 

szkole potrzebny jest psycholog, logopeda i warto zatrudniać nauczycieli, którzy mają 

kwalifikacje w tym zakresie. 

Dyrektorzy wszystkich placówek przedstawili sprawozdania z działalności szkół za 

poprzedni rok oraz osiągnięcia uczniów. Wynika z nich jednoznacznie, że należy w dalszym 

ciągu pracować nad poprawieniem wyników nauczania. 

Ponadto Komisja przyjęła sprawozdania z: 

-  działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich, 

- wykonania budżetu gminy w zakresie zdrowia, oświaty, kultury i sportu za 2012 rok. 

 

      

     Przewodniczący  

Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

Anna Moritz 

 


