
XXXI sesja Rady Gminy 

 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) zatwierdzenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXX 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.   Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich za 

2016 rok. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach 

Wielkich za 2016 rok, 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu                   

w Cedrach Wielkich za 2016 rok, 

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej                               

w Cedrach Wielkich za 2016 rok. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2016 rok: 

a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2016 rok, 

b)   przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Cedry Wielkie za 2016 rok, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu                

z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2016 rok, 

d) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Cedry Wielkie na dzień 31 grudnia 

2016 roku, 

e)  dyskusja, 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2016 rok. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2016 rok: 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Cedry Wielkie za 2016 rok, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 

wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Cedry Wielkie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2016 rok, 

c) dyskusja, 

d)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cedry Wielkie absolutorium                      

z tytułu wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2016 rok. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na 

nieruchomości będącej własnością Gminy Cedry Wielkie, 

b) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego  

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla  

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia  

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w 

art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, 

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

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

 12. Wolne wnioski i informacje. 

 
 

Przewodniczący Rady 

 

          Bożena Daszewska 


