
P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/20 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 4 grudnia 2020 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, 

a zakończono o godz.11:10. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając w chwili rozpoczęcia 

sesji obecność 13. radnych (nieobecnych 4. radnych: Paweł Kłos i Rafał Kucharski) i kworum 

zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła obrady XVIII Sesji Rady Gminy 

Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości.  

Listy obecności: radnych oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 2. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa po stwierdzeniu, iż porządek obrad 

został radnym dostarczony wraz z materiałami na sesję, zwróciła się z zapytaniem, czy są 

uwagi bądź wnioski do niniejszego porządku. 

Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad nowego projektu 

uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. Poprosił, by punkt umieszczony został jako pkt 

11. porządku obrad. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poddała wobec tego w/w wniosek pod 

głosowanie. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty przez Radę bezwzględną 

większością ustawowego składu Rady tj. 13 głosów „za”. 

Imienny wynik głosowania w sprawie powyższego wniosku formalnego znajduje się                     

w załączeniu do protokołu.  

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/20 z sesji Rady Gminy z dn. 16.10.2020 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. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi w roku budżetowym 2021. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2021 rok 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. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Cielądz. 

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

12. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz 
pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. 

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

14. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.  

Punkt 3.  

Protokół Nr XVII/20 z sesji Rady Gminy z dnia 16 października 2020 r. został 

wyłożony do wglądu poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz 

udostępnienie w wersji papierowej w Biurze Rady. Radni do protokołu nie wnieśli uwag i 

protokół w głosowaniu jawnym imiennym zostały przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za". 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 4. 

Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad, dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. O przedstawienie tematu 

poprosiła Skarbnika Gminy – Gabrielę Milczarską, zaznaczając, że projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż projekt uchwały oprócz uaktualnienia dochodów                          

i wydatków zawiera też uaktualnienie przedsięwzięć, które opisane są w załączniku Nr 2. 

Oznajmiła, że aktualnie dochody po zmianach wynoszą 22.127.952,93 zł, natomiast wydatki 

– 24.597.322,62 zł. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmniejszeniu                        

o kwotę 1.422.789,41 zł i wynosi 2.469.369,69 zł. W 2020 r. wprowadzono zmniejszenie 

planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o łączną kwotę 1.422.789,41 zł. 



Przychody po zmianach wynoszą 3.795.538,30 zł. W 2020 roku zmniejszono dochody 

majątkowe o kwotę 185.454,09 zł, i o tę kwotę zwiększono dochody w 2021 roku. Kwota ta 

wynika z podpisania aneksu dotyczącego zadania majątkowego z udziałem środków UE pod 

nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”.                   

W temacie przedsięwzięć opisanych w załączniku Nr 2,  poinformowała o dokonaniu 

następujących zmian: 

-  zmniejszenie limitu wydatków na „Kompleksową termomodernizację budynku 

Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach” – w roku 2020 zmniejszono do wysokości 22.115 zł; 

- zmniejszenie limitu wydatków na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej                          

w Sierzchowach” – w roku 2020 zmniejszono do wysokości 6.000 zł; 

- „Budowa, przebudowa i modernizacja w zakresie oświetlenia ulicznego” –

zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku do wysokości 20.000 zł; 

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy” – zmniejszenie limitu 

wydatków na 2020 rok do kwoty 7.000 zł. 

Na tym Skarbnik Gminy zakończyła wypowiedź. Radni do projektu uchwały nie wnieśli 

uwag. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała zatem projekt uchwały. Przed głosowaniem 

stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała 

została podjęta 13. głosami „za”. Uchwała Nr XVIII/132/20 oraz imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 5. 

Kolejnym tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu                               

i w budżecie na 2020 rok. O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady 

poprosiła Skarbnika Gminy – Gabrielę Milczarską. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż załącznikiem nr 1 proponuje się dokonanie 

następujących zmian w planie dochodów:  

- w dziale 785 - zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie projektu 

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”                                 

i przesunięciem terminu wykonania tego zadania, zmniejsza się dochody majątkowe                            

z udziałem środków UE o kwotę 185.454,09 zł, ponadto w tym dziale zwiększa się subwencję 

oświatową  o kwotę 25.500 zł związaną z dofinansowaniem dla nauczycieli do zakupu sprzętu 

do prowadzenia nauki zdalnej; 

- w pozostałych działach zmiany wynikają z osiągniętych wpływów. 

Następnie poinformowała, iż załącznikiem nr 2, dotyczącym planu wydatków, wprowadza 

się zmiany: 



- w dziale 700 – zmniejszenie wydatków majątkowych z udziałem środków UE  o kwotę 

580.806 zł, a zwiększenie wydatków majątkowych własnych o kwotę 9.077 zł – zmiana 

dotyczy inwestycji „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”; 

- w dziale 750 – zwiększenie wydatków majątkowych na budowę instalacji fotowoltaicznej 

o kwotę 23.954 zł; 

- w dziale 801- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 342.350,50 zł na 

„Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sierzchowach” oraz zmniejszenie wydatków 

związane z budową przyłącza gazowego w szkole Podstawowej w Cielądzu o kwotę 81.643 

zł; 

  - w dziale 801– zwiększenie wydatków bieżących w związku z dofinansowaniem dla 

nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego – 25.500 zł; 

 - w dziale 851 – zmiana klasyfikacji dotacji dla Szpitala Rawskiego – poprzednią uchwałą 

było określone, że jest to dotacja majątkowa, a teraz zmiana na bieżącą – kwota bez zmian tj. 

10.000 zł; 

 - w dziale 900 – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł na zadanie związane 

z budową instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków oraz w rozdziale 90015 – 

zmniejszenie wydatków związanych z inwestycją – budowa i rozbudowa oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy Cielądz- kwota zmniejszenia to 552.318 zł; 

 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł na zadanie dotyczące utrzymania 

czystości i porządku w gminie. 

Skarbnik Gminy dodała, że wszystkie zmiany w wydatkach majątkowych, o których mówiła 

wcześniej, są zawarte w załączniku Nr 3 do projektu uchwały, załącznikiem nr 4 

wprowadzane są  zmniejszenia planowanych przychodów i kredytów o kwotę 1.422.789,41 

zł, czyli po zmianach wynoszą 1.870.783,50 zł, w załączniku Nr 5 wykazane jest zwiększenie 

wydatków bieżących na utrzymanie czystości i porządku w gminie - jest to kwota 150.000 zł, 

czyli wydatki ogółem na niniejsze zadania to kwota 788.248,20 zł, a załącznikiem nr 6 

wprowadzane jest zmniejszenie planowanych udziałów dochodów z budżetu państwa do 

wysokości uzyskanych przez gminę w 2020 roku – o kwotę 8.400 zł.  

Na tym Skarbnik Gminy zakończyła omawianie projektu uchwały. 

Radni do projektu nie zgłosili zapytań. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

odczytała zatem projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2020 rok. Przed 

głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Uchwała została podjęta 13. głosami „za”. Uchwała Nr XVIII/133/20 oraz imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 



Punkt 6. 

Następnym tematem sesji było podjęcie uchwały sprawie zaciągnięcia pożyczki                               

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi w roku 

budżetowym 2021. 

O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Wójta Gminy 

Pawła Królaka. 

Wójt Gminy zanim przeszedł do omawiania projektu uchwały wystąpił z prośbą                             

o przedyskutowanie tego projektu, gdyż od niedawnego posiedzenia komisji wiele się 

zmieniło. Okazało się, że Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków w ramach RPO 

właśnie na takie zadania, jak otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu, lecz na 

o wiele lepszych zasadach.  Przedstawialiśmy, że dotacja z WFOŚiGW to kwota 450.000 zł,        

a pożyczka – 193.000 zł. W ramach projektu RPO można byłoby starać się o 85 % 

dofinansowania do tego zadania, co stanowi kwotę ponad 1.074.000 zł. Zwrócił też uwagę, 

tutaj, że VAT jest kosztem niekwalifikowanym, więc kwota wynosiłaby ok. 827 tys. zł, czyli 

dwukrotnie byłaby większa od tej z WFOŚiGW. Stwierdził, iż nie chcieli bez konsultacji                  

z Radą podejmować decyzji. Wyjaśnił, iż po konsultacjach z WFOŚiGW, gdyby nie udało się 

pozyskać środków z RPO w Urzędzie Marszałkowskim, to i tak będzie możliwe staranie się  

o środki w Wojewódzkim Funduszu. Sądzi zatem, że ryzyka wielkiego nie ma, a ponadto jest 

to dotacja, a nie dotacja z pożyczką nieumarzalną. Dlatego prosi o sugestie w tym temacie                      

i czy popierają ich tok rozumowania, czy raczej nie ryzykować. 

Radna Jadwiga Mantorska zapytała jaki jest okres oczekiwania na środki. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oznajmił, iż w tym zakresie wie tylko tyle, że 

wczoraj na stronie Urzędu Marszałkowskiego pojawiła się informacja, że nabór będzie w I 

kwartale, a nie miał czasu by zapoznać się, czy zmieniło się coś w porównaniu do 

poprzedniego naboru. Wiadomo jest natomiast, że dofinansowanie zostało utrzymane do 

poziomu 85 %. Zaznaczył, że możemy też skorzystać tutaj jako uzupełnienie wkładu 

własnego – dotacją i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu, tak jak to zostało zrobione przy 

zadaniu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Stwierdził też, że jest to zadanie 

konkursowe, więc podlega rygorom konkursowym, a nie wiadomo jaka będzie alokacja 

środków. Dlatego jest to pewne ryzyko. Ale chyba warto poczekać do złożenia wniosku, 

zwłaszcza że mamy potrzebne dokumenty. Ewentualnie po rozmowie z audytorem będzie 

dokonana pewna ich zmiana, by podnieść atrakcyjność wniosku. Uważa, że warto jest to 

ryzyko podjąć i zrezygnować teraz ze środków WFOŚiGW, a złożyć wniosek, powalczyć                 

o pełną pulę i uzupełnić wkład własny następnie środkami z Wojewódzkiego Funduszu. 



Podkreślił, że trzeba mieć też na uwadze, że jest to pewne ryzyko, wynikające z postępowania 

konkursowego i uzależnione jest od alokacji środków i ilości wniosków. Jest to czwarty 

nabór, więc możliwe że duże wnioski już przeszły. Chciałby, by poszła informacja                            

w przestrzeń publiczną, że jest chęć zrobienia tej szkoły, lecz jest dylemat między tym co 

mamy teraz, a tym co można uzyskać. 

Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał o korzyści finansowe, ile będzie można 

zaoszczędzić i czy w jakiś sposób to działanie zagraża tej inwestycji np. w przypadku, gdyby 

Gmina nie otrzymała dofinansowania z tytułu wniosku. Rozumie bowiem, że z tego co mówił 

Pan Wójt, to można wracać do pożyczki. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że tego typu nabory w Wojewódzkim Funduszu na tzw. 

emisję i efekt ekologiczny są co roku, więc powtórzyć wniosek można i zakłada, że 

finansowanie będzie takie samo. Wojewódzki Fundusz dofinansowuje bowiem efekt 

ekologiczny, a wartość inwestycji jest dla nich bez znaczenia. Stwierdził, że nie do końca 

jednak rozumie sposób oceniania naszego wniosku, lecz trudno jest z kimś teraz to ustalić. 

Oznajmił, iż na chwilę obecną wartość zadania to ok. 1.200.000 zł. Chciałby jednak 

zwiększyć tam moc instalacji fotowoltaicznej – jest 17,8 a zapotrzebowanie na moc będzie 

wzrastać. Koszt wrośnie więc może do ok. np. 1.300.000 zł. Jeśli Gmina otrzymałaby 80 % 

wartości projektu, to można wyliczyć, że będzie to ok. 1 mln zł, w tym VAT 

niekwalifikowany, czyli odjąć 23 %, więc w granicach 800 tys. zł. Montaż finansowy 

przedstawiałby się wobec tego następująco: 

- wniosek na kwotę - 1.300.000 zł 

- dofinansowanie - 950.0000 zł 

- środki własne – 350.000 zł. 

a teraz wkład własny to drugie tyle. 

Radna Jadwiga Mantorska wystąpiła z zapytaniem, czy nie można byłoby podjąć teraz 

uchwały, a gdyby Gmina otrzymała środki, to dopiero zrezygnować? 

Wójt oznajmił, iż nie można tak uczynić. 

Radny Grzegorz Stępniak zauważył, że w takim razie o rok czasu będzie odsunięte                     

w czasie zadanie. 

Wójt podsumował, że obecnie to dotacja z WFOŚiGW to 1/3 zadania, a później 

mówimy o 1/3 ale wkładu własnego, czyli dwukrotnie większa dotacja byłaby. 

Radny Adam Michalak wyraził zdanie, że jeśli jest taka szansa, to należy z niej 

skorzystać.  



Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa również stwierdziła, że należy zaryzykować                      

i jeśli uda się, to nie tracimy, a można będzie zyskać , a pożyczkę można zawsze zaciągnąć. 

Następnie Wójt Gminy Paweł Królak zgłosił wniosek formalny o zdjęcie porządku 

obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki                                       

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi w roku 

budżetowym 2021. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poddała wobec tego w/w wniosek pod 

głosowanie. Wniosek o zdjęcie punktu nr 6 z porządku obrad został przyjęty przez Radę 

bezwzględną większością ustawowego składu Rady tj. 13 głosów „za”. 

Imienny wynik głosowania w sprawie powyższego wniosku formalnego znajduje się                     

w załączeniu do protokołu.  

Punkt 7.  

Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie uchwalenia na 2021 rok 

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.  

Tematykę projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Zaznaczył, że 

Program niczym nie różni się od tego na 2020 rok. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na 

2021 rok to 149.120 zł. Z podziałem na poszczególne zadania przedstawia się następująco: 

- sport – 85.000 zł 

- rehabilitacja – 38.120 zł 

- kultura – 26.000 zł 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca obrad oznajmiła, iż projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje. Następnie                                  

o odczytanie projektu uchwały poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała Trzcińskiego. 

Przed głosowaniem Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum, następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami 

„za”. Uchwała Nr XVIII/134/20 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

Punkt 8. 

Kolejnym tematem sesji było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz . 

O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Pracownika Urzędu 

Gminy – Małgorzatę Czapnik. 



Małgorzata Czapnik wyjaśniła, iż zmiana Regulaminu wynika z potrzeby 

doprecyzowania odpadów, które są przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Zostali bowiem zobligowani do wprowadzenia dwóch punktów dotyczących: 

odpadów niebezpiecznych i odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 

powstałych  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych                    

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 

igieł i strzykawek. Oznajmiła, iż zmiana ta wynika z obecnie obowiązującej ustawy                           

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodała, że jest uzyskana opinia w sprawie 

projektu tej uchwały Państwowego Sanitarnego Inspektora Sanitarnego w Rawie 

Mazowieckiej. 

Zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przystąpiła do odczytania projektu uchwały. 

Przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”. Uchwała Nr 

XVIII/135/20 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 9.  

Następnym tematem, nad którym debatowali radni było podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                                       

i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025. 

O przedstawienie tematu Przewodnicząca Rady zwróciła się również do P. Małgorzaty 

Czapnik. 

Małgorzata Czapnik oznajmiła, iż projekt nowego wieloletniego planu rozwoju                              

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został przygotowany na lata 2021-

2025. Został przygotowany z uwagi na nowe inwestycje, które zostały wprowadzone do 

Planu. Jest to min.: 

-  rozbudowa SUW Cielądz, polegająca na budowie zbiornika magazynowego wody 

pitnej, a okres realizacji tej inwestycji to lata 2021-2022,  

- budowa odcinka sieci wodociągowej Mroczkowice i Sierzchowy wraz z przyłączami – 

planowany czas to 2022 rok,  

- przebudowa 3. przepompowni oraz nowego kolektora tłocznego – planowany czas 

realizacji to 2021-2023; 

- rozbudowa SUW Kuczyzna polegająca na budowie alternatywnego źródła wody pitnej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 2024 rok 

- budowa zbiornika popłuczyn na SUW w Sierzchowach – 2025 rok. 



Pozostałe koszty ujęte w Planie to koszty własne wynikające  z np. wymiany 

wodomierzy, konserwacji hydrantów itp. 

Dodała jeszcze, że konieczność przyjęcia Planu wynika z obowiązku dołączenia do 

wniosku o zatwierdzenie taryf przez Wody Polskie. 

Zapytań nie zgłoszono i Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt 

uchwały. Przed głosowaniem stwierdziła kworum a następnie odbyło się głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”. Uchwała Nr 

XVIII/136/20 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 10.  

Następny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Cielądz. 

Przewodnicząca Rady o przedstawienie punktu poprosiła Wójta Gminy Cielądz.  

Wójt Gminy Paweł Królak zabierając głos wyjaśnił, iż przedmiotem uchwały jest 

wyrażenie zgody na sprzedaż dwóch działek w miejscowości Wisówka o powierzchni 

odpowiednio 4 ary i 3 ary. Działki te nie mają dostępu do drogi publicznej. Bezpośrednio 

sąsiadujący z tymi działkami właściciel nieruchomości wyraził chęć nabycia tych działek, na 

poszerzenie swojej działki. 

Do projektu uchwały w tym momencie uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca obrad 

oznajmiła, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje. 

Następnie o odczytanie projektu uchwały poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała 

Trzcińskiego.  

Radna Iwona Machnicka wystąpiła w tym miejscu  z uwagą, by informacja                           

o sprzedaży działek była też umieszczona na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wisówka, by 

mieszkańcy nic nie zarzucili i uważa, że będzie to bardziej czytelne. 

Pan Wójt zapewnił, że nic nie będzie ukryte, będzie sporządzony przez rzeczoznawcę 

operat szacunkowy i na tablicy ogłoszeń będzie informacja umieszczona. 

Przed głosowaniem Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum, następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami 

„za”. Uchwała Nr XVIII/137/20 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

Punkt 11.  

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

O przedstawienie tematu Przewodnicząca poprosiła Wójta Gminy.  



Wójt Gminy zabierając głos zaznaczył, że tak jak to było przedstawione na wspólnym 

posiedzeniu komisji, wpłynął wniosek w sprawie przywrócenia pierwotnego przeznaczenia 

terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Cielądz. Zmiana 

polegałaby na zmianie z terenów oznaczonych „U” – usługi na przeznaczenie produkcyjne, 

magazyny i składy. Finansowo Gmina nie będzie miała z tego tytułu żadnych konsekwencji. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała zatem projekt uchwały. Przed głosowaniem 

stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”. Uchwała Nr XVIII/137/20 oraz imienny 

wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 12. 

Następny punkt sesji dotyczył przedłożenia Radzie Gminy informacji z analizy 

oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy, pracowników Urzędu 

Gminy i jednostek organizacyjnych oraz przez Przewodniczącą Rady i Wójta Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła następujące informacje: 

1) informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok (pismo stanowi 

załącznik do protokołu). 

2) pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 

października 2020 roku dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz 

pracowników samorządowych za 2019 rok ( pismo stanowi załącznik do protokołu); 

 Wójt Gminy Cielądz Paweł Królak przedstawił  natomiast informację  z analizy 

oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za 2019 rok ( informacja stanowi 

załącznik do protokołu). 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono uwag. 

Punkt 13. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym                

i wykonania uchwał Rady Gminy.   

Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował o realizacji 

następujących zadań: 

- Urząd Marszałkowski rozpatrzył pozytywnie wniosek o budowę i przebudowę 

oświetlenia ulicznego w Gminie Cielądz na kwotę 1.280.000 zł,   

- remontowane są drogi poprzez łatanie dziur i równanie równiarką, 

- rozpoczęła się w Urzędzie Gminy kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

- rozliczne są na bieżąco środki z funduszy sołeckich. 



 Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował dodatkowo o złożeniu wniosku 

dotyczącego remontu Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach w zakresie dofinansowania działań 

nie na zewnątrz - ale w środku (przebudowa łazienek, instalacji, dostosowanie do osób 

niepełnosprawnych). Złożony został na kwotę tych prac w wysokości 288 tys. zł do 

Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.  

Radny Adam Michalak zapytał, czy projekt na oświetlenie będzie realizowany w 2021 

roku.  

Radna Iwona Machnicka zwróciła się z zapytaniem, czy miejscowości, które nie 

przeznaczyły środków z funduszu sołeckiego będą miały realizowane oświetlenie. 

Wójt oznajmił, iż będą miały realizowane, choć chyba nie w pierwszej kolejności.  

Radna zapytała, czy nowy słup będzie można postawić. 

Wójt oznajmił, iż jeśli jest mowa o nowych słupach w miejscowości Grabice, to jest to 

mowa o nowym zadaniu, związanym z nową dokumentacja i złożeniem wniosku do PGE                   

o przyłącze. Te zadania będą realizowane w późniejszym czasie. Teraz jest mowa                                       

o modernizacji oświetlenia istniejącego plus nowe oświetlenie przy strefie przemysłowej. 

Sekretarz Gminy odpowiadając na pytanie dotyczące terminu realizacji powyższego 

zadania oznajmił, iż jest planowana na lata 2021-2022, ale zaznaczył, że trzeba mieć na 

uwadze, że jest to zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Prawdopodobnie zaczniemy w 

2021 roku, ale bardziej realny jest 2022 rok. 

Radny Przemysław Jędrzejczak w imieniu mieszkańców, własnym oraz organizacji 

pozarządowych działających na terenie Grabic podziękował za odnowienie elewacji na 

budynku poszkolnym. 

Radna Aleksandra Lipska zapytała, czy jest szansa na wstawienie lampy obok bloku 

numer 5. 

Wójt oznajmił, iż będzie uzupełnione. 

Radny Jarosław Budek wystąpił z następującymi prośbami: 

- oświetlić przystanek w Komorowie – między Komorowem a Regnowem, gdyż jest 

tam bardzo dużo wypadków,  

- by urzędnicy rozwiali niejasności odnośnie planowanej w Komorowie inwestycji,                    

o której teraz jest głośno. 

Wójt Gminy odpowiedział w kwestii oświetlenia przystanku, że musi zorientować się 

gdzie dokładnie jest ostatni słup, gdyż uważa, że lepiej byłoby doświetlić źródłem stałym. 

W sprawie wątpliwości co do inwestycji, to poprosi się inwestora o spotkanie                         

w urzędzie lub na gruncie, by usłyszeć prawdę w tym temacie. 



Radna Jadwiga Mantorska podziękowała w imieniu mieszkańców za przystanek                      

i lampę. Zapytała też o wiatę w Sutku, gdyż jest po kolei rozbierana. 

Radna Iwona Machnicka zgłosiła, iż w Gułkach nie świeci się lampa w pobliżu posesji 

sołtysa. 

Radny Sylwester Stefański oznajmił, iż w Ossowicach w nowej instalacji 

oświetleniowej brakuje lampy od strony drogi wojewódzkiej. Ponadto zgłosił potrzebę 

wycięcia krzaków przy drodze powiatowej. 

Wójt stwierdził, iż w tym temacie były już prowadzone  z powiatem rozmowy i była                        

z ich strony deklaracja, że jeśli tylko będą środki to roboty będą prowadzone. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaznaczyła, by mieć też wtedy na uwadze 

zakrzaczenia przy drodze powiatowej Cielądz –Regnów. 

Radny Jarosław Budek oznajmił, iż ma taką refleksję, iż w związku z tym, że przy 

uchwale o zmianach w budżecie było dokładane 150 tys. zł na usuwanie odpadów 

komunalnych, to uważa, że należałoby mieszkańców zacząć uświadamiać, że będzie ich 

czekała podwyżka. 

Wójt zadeklarował, że w nowym roku wróci się do tematu i będzie zwrócona uwaga na 

większe monitorowanie jak są oddawane gabaryty oraz na kwestie ilości koszy przy 

posesjach. 

Radna Iwona Machnicka zaznaczyła, by gabaryty były znów wprowadzone. Była 

bowiem mowa, że jak zostaną wyjęte gabaryty, to środków starczy. Okazało się natomiast, że 

brakło bardzo dużo - bo 150 tys. zł. 

 Punkt 14. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

Małgorzata Rosa zamknęła obrady XVIII sesji Rady Gminy Cielądz. Na powyższym protokół 

zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


