
RADA GMINY                                 Cielądz, dnia 13 stycznia 2021 r. 
   CIELĄDZ     

K O M U N I K A T 
BR.0002.1.2021      

  UUpprrzzeejjmmiiee  zzaawwiiaaddaammiiaamm,,  żżee  ww  ddnniiuu  2200  ssttyycczznniiaa  22002211  rrookkuu,,  ttjj..  śśrrooddaa                                    

oo  ggooddzz..    1100::0000    ww  ssaall ii   kkoonnffeerreennccyyjjnneejj   ww  UUrrzzęęddzziiee  GGmmiinnyy  ww  CCiieelląąddzzuu  ooddbbęęddzziiee  ssiięę    XXIIXX  

sseessjjaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz,,  zz  nnaassttęęppuujjąąccyymm  ppoorrzząąddkkiieemm  oobbrraadd:: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/20 z sesji Rady Gminy z dn. 04.12.2020 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-
2039. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2021 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych na rok 2021 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Cielądz na lata 2021-2024. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2021 Programu współpracy Gminy Cielądz                         
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                          
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Cielądz na lata 2021-2025. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych                              
w miejscowości Łaszczyn. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym. 

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

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Cielądz w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 



 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów Gminy Cielądz. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Cielądz na 2021 rok. 

18. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa na 2021 rok. 

19.  Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2021 rok. 

20. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Cielądz na 2021 rok. 

21. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady 
Gminy. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zakończenie obrad XIX 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 
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