
XXVIII sesja Rady Gminy  
 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) zatwierdzenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

2. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Cedry Wielkie. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Petycje i wnioski sołtysów i zaproszonych gości. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) dostosowania planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od               

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., 

b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

c) przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i dodatków mieszkaniowych 

w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry 

Wielkie, 

d) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 

e) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej 

klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej 

szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie, 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Cedry Wielkie, 

g) Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, 

h) Regulaminu określającego zasady dofinansowania z budżetu Gminy Cedry Wielkie 

kosztów inwestycji polegających na wymianie systemów grzewczych oraz instalacji 

ekologicznych systemów grzewczych opartych na gazie oraz odnawialnych źródłach 

energii, 

i) zaciągnięcia kredytu długoterminowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Cedry Wielkie w 2017 roku i w 2018 roku,  

j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedry Wielkie na lata 2017 – 

2025, 

k) zmian w budżecie Gminy Cedry Wielkie na 2017 rok. 

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

9. Wolne wnioski i informacje. 
 

Przewodniczący Rady 

 

            Bożena Daszewska 


