
1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) zatwierdzenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy, 

d) przyjęcie protokołu z XI 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. Omówienie wyników nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 

2014/2015. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działanie Wójta, 

b) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cedry Wielkie na 2016 

rok, 

c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 

rok, 

d) ustalenia wzoru deklaracji i wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 

obowiązujących na terenie gminy Cedry Wielkie, 

e) ustalenia wzoru deklaracji i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Cedry Wielkie, 

f) zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Cedry Wielkie terenów obejmujących działki: nr 56 i nr 109/1 w obrębie 

geodezyjnym Błotnik, nr 141         w obrębie geodezyjnym Kiezmark oraz nr 235 w 

obrębie geodezyjnym Leszkowy, 

g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

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

geodezyjnym Kiezmark oraz 235 w obrębie geodezyjnym Leszkowy w gminie Cedry 

Wielkie, 

h) przyjęcia i wdrożenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cedry Wielkie”, 

i) zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2015 rok. 

8. Uchwalenie planów pracy komisji oraz planu obrad Rady Gminy na 2016 rok: 

a) planu obrad Rady Gminy Cedry Wielkie, 

b) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie, 

c) planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Cedry Wielkie, 

d) planu pracy Komisji Rolnictwa Rady Gminy Cedry Wielkie, 

e) planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Rady Gminy Cedry Wielkie, 

f) planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Cedry Wielkie. 

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

 10. Wolne wnioski i informacje. 
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