
P R O T O K Ó Ł Nr XIX/21 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 20 stycznia 2021 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, 

a zakończono o godz.12:50. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając w chwili rozpoczęcia 

sesji obecność 14. radnych (nieobecnych 1 radny: Michał Gaca) i kworum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła obrady XIX 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 wystąpiła z zapytaniem, czy są uwagi 

bądź wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. Wobec tego porządek obrad zawierał 

następujące punkty: 

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.  

Punkt 3.  

Protokół Nr XVIII/20 z sesji Rady Gminy z dnia 4 grudnia 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 14 głosami „za". Imienny 

wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 4. 

Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad, dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. O przedstawienie tematu 



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

wszyscy radni. 

Projekt uchwały przedstawiła Gabriela Milczarska – Skarbnik Gminy. Poinformowała  

o dochodach i wydatkach na 2021 rok, wyniku budżetu na 2021 roku czyli kwocie deficytu, 

planowanych przychodach, z tego na pokrycie deficytu w związku z planowanymi zadaniami 

inwestycyjnymi. Oznajmiła, iż na spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano na kolejne 18 lat 

tj. do 2039 roku. Oznajmiła, iż planowana kwota długu na koniec 2021 r. stanowi 6.698.136 

zł. Omówiła też integralną część WPF tj. wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w którym zostały 

zawarte 3 przedsięwzięcia tj. 

- budowa,  przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem 

urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz – okres realizacji 

rozpoczął się w 2019 roku – zakończenie planowane jest na 2021 rok, limit wydatków na 

2021 rok wynosi 1. 852. 503,05 zł  

- kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach –  lata 2017 – 

2021,limit wydatków na 2021 rok to kwota 580 806,00 z 

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowach – lata 2019 -2022, limit 

wydatków na 2021 rok to 197.050,00 zł. 

Na tym Skarbnik Gminy zakończyła omawianie WPF.  

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. Przewodnicząca obrad oznajmiła, iż 

projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje na wspólnych 

posiedzeniach w dniu wczorajszym oraz 2 grudnia 2020 r. Następnie postępując zgodnie z 

procedurami odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Cielądz oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2021 roku. 

Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu. 

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum,                      

a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała Nr XIX/139/21 i imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 5.  

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad podjęciem uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2021 rok. 

 Projekt budżetu Gminy omówiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska i zwróciła uwagę 

na następujące zagadnienia: 



- planowane dochody ogółem na 2021 rok wynoszą – 22.239.595,03 zł, z tego: 

• dochody bieżące -  19.859.343,41 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 6.092.681zł, 

• dochody majątkowe – 2.380.251,62 zł.  

- wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 24.764.840,05 zł, w tym: 

• wydatki bieżące 19.784.529,84 zł, w których wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenia 

i pochodne – kwota 9.200.499 zł, na zadania statutowe -  3.639.839,84 zł, na dotacje na 

zadania bieżące – 332.870 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.521.321 zł, na 

obsługę długu czyli spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 90.000 zł,  

• wydatki majątkowe - łączna kwota 4.980.310,21 zł. 

Skarbnik Gminy oznajmiła, iż w budżecie Gminy zaplanowane zostały przychody w 

wysokości 3.057.808,02 zł, z tego na pokrycie deficytu 2.525.245,02 zł i na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 532.563 zł. Zaplanowana kwota spłaty pożyczek i 

kredytów wynosi 532.563 zł. 

Na tym Pani Skarbnik zakończyła omawianie budżetu gminy Cielądz na 2021 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa przypomniała, że projekt uchwały 

budżetowej był pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy  

w dniu 2 grudnia oraz na wczorajszym posiedzeniu wspólnym. 

Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczących stałych komisji o przedstawienie 

opinii komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Cielądz na rok 2021. Opinie kolejno 

przedstawili: 

• Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- Przemysław Jędrzejczak, 

• Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka, 

• Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji –Rafał Kucharski, 

• Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – Adama Michalak.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa poprosiła 

Wiceprzewodniczącego Rady Michała Trzcińskiego o odczytanie Uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej 

projektu budżetu Gminy Cielądz na 2021 rok. Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję  w przedmiocie uchwały budżetowej. Radni nie 

podjęli debaty, wobec tego przystąpiła do odczytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Cielądz na 2021 rok.  

Przewodnicząca Rady przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się 



głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosami 

„za”. Uchwała Nr XIX/140/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

Punkt 6. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył również podjęcia uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż jak co roku Starosta Rawski wystąpił o pomoc finansową dla 

Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Z wskaźnika dla naszej Gminy wynika, że z pomocy 

lekarza psychiatry korzysta 4% wszystkich dzieci, co stanowi kwotę 1.600 zł. 

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wczorajszego wspólnego Komisji i został pozytywnie przez 

komisje zaopiniowany. Następnie zwróciła się z prośba do Wiceprzewodniczącego Rady 

Michała Trzcińskiego o odczytanie projektu uchwały. Po jej odczytaniu przez 

Wiceprzewodniczącego stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem 

niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosów „za”. Uchwała Nr 

XIX/141/21 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu.  

Punkt 7.  

 W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały 

otrzymali wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Przewodniczącą 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Grażynę Michniewską.  

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przeczytała zatem projekt uchwały, 

stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr XIX/142/21 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za” i wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 8.  

Następny punkt sesji dotyczył uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Cielądz na lata 2021-2024. 



Uzasadnienie niniejszego projektu uchwały przedstawiła również Grażyna Michniewska – 

Przewodnicząca  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Omówiła, jakie zadania są ujęte w Programie, zaznaczyła, że Program będzie realizowany 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz podała kwotę przewidzianą na realizację 

wymienionych zadań, która na 2021 rok wynosi 2.400 zł. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przeczytała zatem projekt uchwały, 

stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Nr XIX/143/21 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za” i wraz z 

imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 9.  

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. Oznajmił, iż 

Wojewoda Łódzki pismem z dnia 22 grudnia 2020 r. wyraził wątpliwości w zakresie 

niektórych postanowień Programu. Dlatego po wprowadzeniu zmian ponownie przedkładany 

jest Pogram współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi, który określa 

katalog zadań publicznych, jakie winny być realizowane w ramach Programu. 

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

uchwały został pozytywnie zaopiniowany w dniu wczorajszym 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 – 14. 

głosami „za”. Uchwała Nr XIX/144/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki 

do protokołu. 

Punkt 10. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego uchwalenia 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cielądz na lata 

2021-2025. 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Magdalena Ostalska. Stwierdziła, iż 

tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych należy do zadań własnych 

Gminy.  Dlatego Gmina z zasobu komunalnego wyodrębnia lokale mieszkalne, a część z nich 

wydziela na lokale socjalne. Po stworzeniu takiej bazy zostaje opracowany wieloletni 



program gospodarowania mieszkaniowym zasobem według zasad określonych w przepisach 

ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 

cywilnego. Gmina dysponuje dwoma lokalami mieszkalnymi i dwoma – socjalnymi tj. dwa 

lokale w świetlicy Kuczyzna, jeden lokal mieszkalny w Ośrodku Zdrowia w Sierzchowach i 

jeden lokal mieszkalny w budynku byłej szkoły podstawowej w Sanogoszczy. Program 

zawiera zgodnie z art. 21 wymienionej ustawy: analizę potrzeb w zakresie remontów i 

inwestycji, zasady planowanej sprzedaży lokali, zasady polityki czynszowej, sposób 

zarządzania lokalami oraz źródła finansowania oraz wysokość wydatków na poszczególne 

lata oraz inne działania wpływające na poprawę zasobu mieszkaniowego. 

Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan zwróciła się z zapytaniem, czy Gmina ma możliwość 

sprzedaży tych lokali. 

Magdalena Ostalska odpowiedziała, że Gmina ma taką możliwość, gdy wynajmujący 

byłby zainteresowany, ale to Rada Gminy wyraża zgodę sprzedaż takiego lokalu. 

Radna wyraziła zdanie, ma nadzieję, że do takiej sprzedaży nie dojdzie, bo Gmina ma 

tylko cztery lokale. 

Magdalena Ostalska dodała jeszcze, że w przedłożonym Programie jest zapis, że nie 

jest planowana sprzedaż lokali. 

Wójt Gminy zabierając głos stwierdził, że chce uspokoić, że nie będzie sprzedaży, 

gdyż uważa, że nie stać Gminy na sprzedaż, a ponadto lokale nie są wyodrębnione. 

Więcej zapytań do tematu nie było. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przystąpiła do odczytania projektu uchwały. 

Przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała Nr XIX/145/21 

oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 11. 

 Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości 

Łaszczyn. O przedstawienie tematu poprosiła Magdalenę Ostalską. 

Magdalena Ostalska wyjaśniła, iż projekt uchwały wynika z konieczności prawnego 

uregulowania faktycznego stanu użytkowania dwóch nieruchomości, stanowiących działki: 

337 będącej własnością osób fizycznych i 336 – stanowiącej własność Gminy Cielądz, na 

której jest strażnica OSP. W tym celu został dokonany podział tych nieruchomości decyzją 

administracyjną i wydzielona wówczas dwie działki 336/1 i 337/1  - o identycznych 

powierzchnia tj. 287 m2 każda. Ujawnienie tego podziału w ewidencji gruntów i budynków 



daje możliwość zamiany, jednakże musi to być poprzedzone podjęciem uchwały Rady 

Gminy. 

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 – 14. głosami „za”. Uchwała Nr XIX/146/21 oraz imienny 

wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 12. 

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji - 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. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt 

uchwały otrzymali wszyscy radni i o jego przedstawienie poprosiła Wójta Gminy Pana Pawła 

Królaka. 

Wójt Gminy przypomniał, iż wczoraj po dość długiej dyskusji wypracowany został 

kompromis ze stawkami: 22,50 zł i po zwolnieniach – 19 zł od mieszkańca. 

Przewodnicząca Rady potwierdziła, że była bardzo merytoryczna dyskusja na 

wczorajszym posiedzeniu w tym temacie i wszystkie Komisje zaopiniowały pozytywnie 

zaproponowane przez Pana Wójta stawki. 

Radny Jarosław Budek zgłosił wniosek, by jednak wyjaśnić mieszkańcom z czego 

wynika podwyżka, ile zostało dopłacone dzisiaj do gospodarki odpadami i dlaczego Rada 

musiała podnieść stawkę do takiej a nie innej wysokości. 

Radny Adam Michalak poruszył kwestię stawki 90 zł od osoby za brak segregacji i 

zgłosił uwagę, by nie było tak, że od jednego kosza jest 360 zł kary. Uważa, że jest to za 

wysoka stawka, a może przez przypadek ktoś coś wrzucić do kosza. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż stawka ta jest w takiej wysokości, gdyż jest to kara za 

niesegregowanie.  

Wójt zaznaczył, że w ubiegłym roku nie było takiej sytuacji, a tylko upomnienia, gdyż 

starają się najpierw rozmawiać z mieszkańcami. Stwierdził, iż stawki po to są tak wysokie, by 

zdopingować mieszkańca do segregowania. 



Z uwagi na przybycie na sesję pracownika merytorycznego zajmującego się tematyką 

gospodarki odpadami komunalnymi Przewodnicząca Rady poprosiła o zadawanie pytań w 

omawianym temacie. 

Radny Grzegorz Stępniak zapytał skąd się biorą takie ilości śmieci i kto je waży, czy 

tylko w ramach zaufania do pracowników jest przyjmowany ich tonaż. 

Małgorzata Czapnik odpowiedziała, że waga i cały system opiera się o BDO. Samochód 

wyjeżdżający musi zarejestrować kartę wyjazdu w systemie BDO, by odebrać odpady, a waga 

jest bezpośrednio na instalacji komunalnej, gdzie są ważone odpady oraz waga jest na 

PSZOK-u, gdzie również odpady są ważone. Dlatego w systemie BDO od razu widnieje karta 

ewidencji odpadów, czyli ile zostało ich odebranych i gdzie zostały zważone i gdzie trafiły. 

Na pytanie radnego, czy to widzi odpowiedziała, że tak. 

Radny Jarosław Budek zwrócił się z prośbą, by przedstawić mieszkańcom za pośrednictwem 

transmitowanej sesji, jaki jest powód podniesienia stawki do 19 zł, jaka była kwota dopłaty do 

gospodarki odpadami z budżetu. Dodał, ze tez nie mają gwarancji, że uchwalone stawki 

wystarczą na wydatki na ten rok. 

Małgorzata Czapnik przedstawiła następujące dane na poruszony temat: 

- przychody w 2020 roku wyniosły 574.151 zł 

- wydatki w 2020 roku związane tylko z kontraktem , czyli bez kosztów np. 

administracyjnych - 711.092 zł, 

- z budżetu gminy została dołożona kwota 136.941 zł – tyle brakło przy stawce 14 zł  po 

bonifikacie, 

-  na 2021 rok planowana do uzyskania kwota to około 770.000 zł – jeśli podwyżka wejdzie w 

życie od marca br. 

- na 20202 rok kwota dochodu wynosiłaby już około 800.000 zł – przy stawce 19 zł od 

mieszkańca. 

Małgorzata Czapnik dodała, że przywracany jest też odbiór gabarytów, które nie były 

zbierane w ostatnim czasie, gdyż było wiadomo po pierwszej ich zbiórce, że będzie 

brakowało środków. Zaznaczyła też, że od 2022 roku odbiór odpadów zmieszanych będzie 

odbywała się dwa razy w miesiącu. Stwierdziła, że dodatkowe koszty generuje też wzrost 

opłat środowiskowych oraz opłat za składowanie na instalacji komunalnej, na co Gmina nie 

ma wpływu. Oznajmiła, iż odbiór gabarytów był planowany na około 36 ton, a w zeszłym 

roku było to 80 ton i to też jest brane pod uwagę przy kalkulacji stawki. Podkreśliła 

natomiast, że ilość odpadów zmieszanych nie zmienia się. 



Radny Jarosław Budek zaznaczył jeszcze kwestię taką, że na dzień dzisiejszy Gmina rozlicza 

się z usługodawcą odbioru odpadów na podstawie wagi wywiezionych odpadów, a nie jak 

było 2 lata temu – ryczałtowo tzn. niezależnie od ilości śmieci stawka była taka sama. 

Radny Grzegorz Stępniak zgłosił uwagę, że opakowania na szkło są zbyt słabe i worek 

pęka i może należałoby wprowadzić inne – mocniejsze. 

Radny Rafał Kucharski zwrócił uwagę na temat częstotliwości odbierania odpadów 

zmieszanych dwa razy w miesiącu i zaznaczył, że nie jest to propozycja Gminy, tylko jest to 

ustawowy przepis. 

Radna Iwona Machnicka zwróciła się z prośbą, by mieszkańcom zostały przekazane 

karteczki z terminarzem odbioru, gdyż nie wszyscy mają komputer i Internet. 

Małgorzata Czapnik oznajmiła, iż jest już po kontakcie z firma i harmonogram zaraz 

zostanie rozwieziony. 

Radny Sylwester Stefański zgłosił propozycję, by na tych karteczka opisać jeszcze, co i 

jak segregować. 

Małgorzata Czapnik zapewniła, że na jednej stronie będzie harmonogram, a na drugiej 

instrukcja jak segregować. 

Radna Ewa Kwiatkowska- Kielna zgłosiła propozycję, by razem z tymi karteczkami 

przekazać mieszkańcom informacje na temat powodów podwyżki. 

Radna Iwona Machnicka dodała, by informacja ta była napisana prosto i jasno. 

Na powyższym Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję w niniejszym temacie                           

i przystąpiła do odczytania projektu uchwały. Przed głosowaniem stwierdziła kworum, 

następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 12. 

głosami „za” przy 2. głosach „przeciw”. Uchwała Nr XIX/147/21 oraz imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu 

Punkt 13. 

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 opiera się na dwóch głównych 

zmianach: 

- pierwsza zmiana dotyczy odpadów zmieszanych tzn. 2 razy w miesiącu. 

- powrót do gabarytów tzn. nie rzadziej niż jeden raz w roku. 



Wyjaśniła, iż zmiana zapisu o częstotliwości odpadów mieszanych jest wynikiem 

zmiany przepisów i należy zapisy Regulaminu dostosować w tym zakresie do ustawy. 

Radny Adam Michalak zapytał, czy odbiór odpadów zmieszanych 2 razy w miesiącu 

będzie w tym roku, czy w 2022 roku. 

Małgorzata Czapnik oznajmiła iż od 202 roku, gdyż do końca tego roku obowiązuje 

stary przetarg. 

Radna Jadwiga Mantorska zapytała od kiedy ten przepis wszedł w życie. 

Małgorzata Czapnik odpowiedziała, że ustawa obowiązuje od 6 września 2019 roku. W 

związku  tym, że jako jedni z pierwszych podejmowaliśmy cały komplet uchwał po zmianach 

tej ustawy, to udało się utrzymać zapis, że jeden raz w miesiącu będą odbierane odpady 

zmieszane. Na temat zapisu o częstotliwości były też wówczas dania podzielone, ale teraz już 

są opinie i wyroki sądów, że trzeba dwa razy w miesiącu odbierać odpady. 

W związku z brakiem więcej zapytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Rosa przystąpiła do odczytania projektu uchwały.  

Radna Jadwiga Mantorska poprosiła jeszcze o zabranie głosu. Stwierdziła, iż albo coś 

jest niezrozumiałe, albo coś nie tak z prawem jest zapisane w uchwale gdyż w uchwale jest 

zapis, że uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia publikacji, a było powiedziane, że 

przyszłego roku. 

Małgorzata Czapnik wyjaśniła, iż obowiązuje obecnie przetarg, który był rozstrzygnięty  

w 2019 roku i w umowie jest zapis o odbiorze odpadów jeden raz w miesiącu. Dodała, że była 

w ostatnim czasie kontrola z WIOŚ i zwrócono uwagę, że w regulaminie powinien być zapis 

o odbiorze odpadów zmieszanych dwa razy w miesiącu.  

Wójt zabierając głos wyjaśnił, iż nie mija się z celem podejmowanie uchwały w tym 

zakresie, gdyż służby wojewody mogą zakwestionować akt prawny, który nie jest 

kompatybilny z obowiązującą ustawą. Dodał, że przetarg był na starych zasadach i zgodnie  z 

nim jest umowa realizowana do końca roku, a od przyszłego roku będzie nowy przepis . 

Przewodnicząca przystąpiła do kontynuowania procedury głosowania tj. stwierdziła 

kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 

11 głosami „za” przy 3. głosach „wstrzymujących się”. Uchwała Nr XIX/148/21 oraz imienny 

wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 14.  

Następnym tematem, nad którym debatowali radni było 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. 

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

Czapnik. 

Małgorzata Czapnik oznajmiła, iż jedyna zmiana, która jest w tej uchwale dotyczy 

odpadów zmieszanych, które od 2022 roku będą odbierane dwa razy w miesiące.  Uchwała ta 

jest powiązana z poprzednią – dotyczącą Regulaminu utrzymania czystości i porządku w 

gminach. 

Zapytań do tematu 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 11 głosami „za” przy 3. głosach 

„wstrzymujących się”. Uchwała Nr XIX/149/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią 

załączniki do protokołu. 

Punkt 15.  

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 wyjaśnił, iż wpłynął wniosek do Urzędu Gminy od zakładu 

znajdującego się na terenie naszej gminy, by rozszerzyć obowiązujący plan o zapis dotyczący 

możliwości instalacji farm fotowoltaicznych, na potrzeby własnej działalności. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Michał Trzciński. Przewodnicząca 

Rady Gminy przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. Uchwała Nr 

XIX/150/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 16. 

 Następny punkt sesji dotyczył uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla 

sołtysów Gminy Cielądz. 

 O przedstawienie tematu Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy. 

 Wójt wyjaśnił, iż dieta sołtysa stanowi formę rekompensaty za jego pracę w terenie. 

Stwierdził, że do tej pory była związana z obecnością na sesji. W związku z epidemią sołtysi 

nie są zapraszani na sesje, wobec powyższego jest przedkładana propozycja ustalenia dla 

sołtysa diety w formie ryczałtu w stałej miesięcznej wysokości oraz wskazuje się też zasady 

potrąceń.   



Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem, czy sa uwagi do tematu, gdyż teraz jest właśnie ten 

czas. 

 Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła uwagę, że można byłoby od 1 stycznia wprowadzić 

te uchwałę. 

 Radna Iwona Machnicka zapytała następnie, czy może być taka sytuacja, że ta uchwała 

nie przejdzie. 

 Wójt wyjaśnił, iż może być taka sytuacja, że służby Wojewody mogą uchylić,                          

a przykładem jest program współpracy, w stosunku do którego przez wiele lat nie było 

zastrzeżeń.  

Z uwagi na brak więcej zapytań do projektu uchwały – Przewodnicząca przystąpiła do 

odczytania uchwały.  

Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła prośbę o uwzględnienie sołtysów, którzy są radnymi w 

wysokości 50 % stawki sołtysa, gdyż uchwała mówi o obowiązkach, a nie o obecności na 

sesji. 

Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan poparła powyższy wniosek. 

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że wczoraj na posiedzeniu komisji nic nie było mowy 

na ten temat. 

Wójt stwierdził, iż trochę późno ta uwaga, ale można nad tym tematem się pochylić i 

przedyskutować na najbliższym posiedzeniu komisji. Dzisiaj prosi natomiast o 

przegłosowanie uchwały w przedstawionej wersji. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa kontynuując procedurą głosowania, stwierdziła 

kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie 14 głosami „za”. Uchwała Nr XIX/151/21 oraz imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu 

Punkt 17. 

 Kolejny temat sesji, dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła o przedstawienie projektu planu 

pracy Komisji Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Iwonę Machnicką. 

Do przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono uwag.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński odczytał projekt uchwały, po czym 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła kworum i poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała Nr 

XIX/152/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  



Punkt 18. 

 W następnym punkcie porządku sesji przedłoży został plany pracy Komisji Budżetu                          

i Rolnictwa na 2021 rok. 

 Projekt planu pracy Komisji przedstawił jej Przewodniczący – Adam Michalak. 

 Do planu nie zgłoszono uwag. 

 Plan pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa został zatwierdzony jednogłośnie w wyniku 

głosowania  i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 19. 

 Kolejnym punktem sesji było zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Zdrowia na 2021 rok. 

 Projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawił 

Przewodniczący - Przemysław Jędrzejczak. 

 Do planu nie zgłoszono uwag. 

 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia został zatwierdzony jednogłośnie                     

w wyniku głosowania i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do 

protokołu 

Punkt 20. 

 Temat kolejny porządku sesji dotyczył zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2021 

rok. 

 Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt planu. Z uwagi na brak do niego uwag 

poprosiła o jego zatwierdzenie poprzez głosowanie. Plan pracy został zatwierdzony 

jednogłośnie i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 21. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym                

i wykonania uchwał Rady Gminy.   

Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, iż zakończony został rok i trwają przygotowania 

do składania wniosków i na ujęte budżecie zadania tj. Ośrodek zdrowia, oświetlenie uliczne, 

czy fotowoltaika. 

Punkt 22  

 W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy: 

Radna Aleksandra Lipska zadała pytanie, czy jest szansa na poprawę bezpieczeństwa 

skrzyżowania i podała przykład wczorajszego zdarzenia na tym skrzyżowaniu. 

Wójt poinformował, iż Urząd Gminy wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich o 

zainstalowanie odcinkowego pomiaru prędkości. Na ostatniej Komisji Bezpieczeństwa, która 



odbyła się w związku z przystankiem w Niemgłowach i znaku wyjazdu straży pożarnej, 

sugerowane było z pracownikiem Urzędu, że zakręt jest bardzo niebezpieczny. Komisja 

jednak bez echa to zostawiła. Zapewnił, iż w tym roku po raz kolejny będzie wystąpienie jeśli 

chodzi o pomiar prędkości i zabezpieczenie tego zakrętu.  

Radny Rafał Kucharski zapytał o planowaną inwestycję Stolniki – Kuczyna i o drogę w 

kierunku P. Babisa. 

Wójt odpowiedział, że inwestycja dotycząca drogi Stolniki - Kuczyna będzie to odcinek 

przed aleją lipową do P. Pawlaka, a jeśli chodzi o drogę do P. Babisa, to z funduszu 

sołeckiego zostały przeznaczone w ostatniej chwili na jej remont, a ponadto sądzi, że będzie 

też dołożone z budżetu, by zakończyć pewien etap. 

Radny Paweł Kłos zapytał, czy jest szansa na wygospodarowanie środków na zakup 

ubrań dla OSP Cielądz. Stwierdził, że te które posiadają są zniszczone i nie są zbyt 

bezpieczne. 

Wójt wyjaśnił, iż temat ten był poruszany na ostatnim posiedzeniu Zarządu i 

zasugerował Prezesowi, by porozmawiał z Powiatowym Prezesem ponieważ są środki z 

Państwowej Straży Pożarnej na takie zakupy. Stwierdził, iż chciałby, by przydział takich 

środków był przy udziale Wójta ponieważ później zaskakiwany jest pewnymi sprawami jak 

np. zakup piły. W tym miejscu Wójt wspomniał też, że są prowadzone rozmowy o 

przekazaniu samochodu z OSP Regnów dla OSP Ossowice, co jeśli dojdzie do skutku, będzie 

wiązało się z kosztami np. ubrania specjalistyczne, które kosztują około 3-4 tys. zł za sztukę, 

a potrzeba min. 6 dla jednostki. Dodał, że będzie też złożony wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego na zakup sprzętu. 

Rana Iwona Machnicka zgłosiła uwagę, że na przystanku w Sutku blacha jest 

powichrowana i może stwarzać zagrożenie. 

Radny Jarosław Budek wystąpił z prośbą o wystąpienie do Powiatu, by usunęli 

zakrzaczenia przy drodze powiatowej w okolicach byłej cegielni. 

Wójt odpowiedział, iż ta kwestia była zgłoszona po grudniowej sesji i wie, że Ossowice 

są wpisane na listę. Jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, to myśli że niedługo tutaj ale 

też w innych miejscach będą prace robione.  

Radny Jarosław Budek wystąpił z uwagą, że Energetyka czasami podcina drzewa po 

drutami, ale nie uprzątają po sobie. Ma prośbę, by do Kierownika wystąpić z taką uwagą, by 

robili porządnie. 

Wójt oznajmił, iż prawdopodobnie w niedługim czasie będzie u nas P. Kierownik, w 

związku z naszą inwestycją oświetleniową, więc poruszy ten temat. 



Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła prośbę o usunięcie drzewa przy drodze. 

Wójt poinformował, iż wczoraj przekazał sprawę pracownikowi. 

Następnie Wójt podziękował za podjęcie tych trudnych uchwał oraz uchwały budżetowej i ma 

nadzieję że będzie w 100% wykonana. Poinformował też, że był plebiscyt w 2020 roku na 

Sołtysa Roku  i 534 głosy tj. siódme miejsce w województwie i pierwsze w powiecie rawskim 

zajęła Pani Jadwiga Mantorska.  

Punkt 23. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

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

zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 

 

 

 

 

 

 


