
RADA GMINY                                        Cielądz, dnia 3 sierpnia 2020 r. 
   CIELĄDZ     

K O M U N I K A T 
BR.0002.3.2020      

  UUpprrzzeejjmmiiee  zzaawwiiaaddaammiiaamm,,  żżee  ww  ddnniiuu  1122  ssiieerrppnniiaa  22002200  rrookkuu,,  ttjj..  śśrrooddaa                                    
oo  ggooddzz..    1100::0000    ww  GGmmiinnnnyymm  DDoommuu  KKuull ttuurryy  ww  CCiieelląąddzzuu  ooddbbęęddzziiee  ssiięę    XXVVII  sseessjjaa  RRaaddyy  
GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz,,  zz  nnaassttęęppuujjąąccyymm  ppoorrzząąddkkiieemm  oobbrraadd::  

1. Otwarcie Sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu Nr XV/20 z sesji Rady Gminy z dn. 28.05.2020 r.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok. 
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Cielądz w 2019 roku: 

1)  przedstawienie raportu; 
2) debata; 
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Cielądz. 

7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok: 
1) rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 rok; 
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Cielądz za 2019 rok; 
3) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Cielądz; 
4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Wójta 

Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2019 rok; 
5) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Cielądz; 
6) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 rok; 
7) dyskusja; 
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2019 rok; 
9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Cielądz. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cielądz, w roku 

szkolnym 2020/2021. 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem                   
i ochroną dróg na terenie gminy Cielądz. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych                                   
w miejscowości Ossowice. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości                    
i porządku na terenie Gminy Cielądz. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska 

Wolna od 5G. 
16. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.  
17. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy.  

 
 Transmisja z obrad Rady Gminy Cielądz emitowana będzie na stronie internetowej: 
https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=lodzkie&rada=rada_gminy_cieladz a archiwalny zapis obrazu                   
i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony zostanie na stronie internetowej:  
https://www.bip.cieladz.pl/573,transmisje-sesji-rady-gminy.  

         

                                    PRZEWODNICZĄCA  
                                                                                               RADY GMINY 

                                                                     Małgorzata Rosa 


