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Sesję rozpoczęto o godz. 9:00 

a zakończono o godz.      9:25. 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 12 radnych i quorum 

zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XX – nadzwyczajną sesję  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.  

Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła wniosek formalny o dodanie do porządku obrad punktu 

dotyczącego zmiany uchwały Rady Gminy Cielądz Nr XIX/151/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w 

sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów Gminy Cielądz i projekt tej uchwały 

przekazała Przewodniczącej Rady Gminy. 

Radny Jarosław Budek wystąpił z zapytaniem, czy musimy dzisiaj ten wniosek procedować na 

dzisiejszej sesji a ponadto zwrócił uwagę, że projekty uchwał powinny mieć akceptację radcy 

prawnego. 

Na powyższe radna Jadwiga Mantorska zauważyła, że projekt uchwały przedłożony na 

dzisiejszą sesją a dotyczący zmian w budżecie nie ma tej akceptacji. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, by przełożyć ten temat na obrady następnej sesji gdyż 

dzisiaj ograniczeni są czasem ponieważ na 9:30 zaplanowana jest Komisja Rewizyjna, a spotkali 

się tylko dla dwóch punktów, a z tym dodatkowym tematem trzeba się zapoznać i podyskutować 

na wspólnych komisjach. 

Wobec uznania, że zgłoszony wniosek jest to wniosek formalny Przewodnicząca Rady 

poddała go pod głosowanie.  

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad nie uzyskał bezwzględnej większości ustawowego 

składu Rady, gdyż wynik głosowania był następujący: 1 głos „za” , 7 „przeciw” i 4 głosy 

„wstrzymujące” i wobec tego został odrzucony. 

Imienny wykaz głosowania nad w/w wnioskiem formalnym stanowi załącznik do protokołu. 
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Wobec tego porządek obrad zawierał następujące punkty: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cielądz Nr XIX/150/21 z dnia 20 

stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

5. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy.  

Punkt 3.  

 W niniejszym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmian 

w budżecie Gminy na 2021 rok. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy 

Gabrielę Milczarską. 

Skarbnik Gminy poinformowała o następujących zmianach w budżecie: 

-  w załączniku Nr 1 dokonywana jest zmiana  klasyfikacji dochodów i przesunięć tych 

dochodów – dotyczy dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej z działu 100 przenoszone są do 

działu 750 oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – też 

przesuwane są do dochodów w dziale 756; 

- w załączniku Nr 2 - zmiany w planie wydatków – w  związku ze składanym wnioskiem do 

Powiatu Rawskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 tys. zł – jest to wkład własny do zadania, ponadto                 

w dziale 710 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i zadania statutowe w związku ze zmianą 

planu zagospodarowania przestrzennego; 

- w załączniku nr 3 – zadania inwestycje – w poz. 13 jest zwiększenie zadania majątkowego                          

o 25 tys. zł, czyli wkład własny Gminy to 55 tys. zł. 

 Pytań do przedstawionego tematu nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

przystąpiła zatem do odczytania projektu uchwały, przed głosowaniem stwierdziła kworum,                       

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

tj. 12. głosami „za”. Uchwała Nr XX/153/21 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu  

 

 

Punkt 4.  
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 Kolejny temat obrad Rady Gminy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIX/150/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz.  

O przedstawienie projektu uchwały poproszony został Wójt Gminy Paweł Królak. 

 Wójt Gminy zaznaczył, że niedawno procedowana była ta uchwała, ale po spotkaniu                      

z przedstawicielami firmy, która funkcjonuje na naszym terenie i która chce się rozbudowywać,                     

a kwota przewidziana na jej rozbudowę to ponad 40 mln, okazało się, że jest kruczek prawny                   

w postaci braku zapisu w planie o dopuszczeniu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. Stwierdził, że ma nadzieję że zdążą, a procedowanie tej uchwały 

będzie w trybie natychmiastowym i podjęte będą działania bezpośrednio po przyjęciu uchwały. 

Firma ma czas do końca października tego roku, gdyż do tego czasu jest rzut środków 

zewnętrznych, z których chce skorzystać.  

Wójt zaznaczył, że jest to firma, która zatrudnia prawie 170 osób i wprowadza do budżetu Gminy 

Cielądz podatek w wysokości ponad 330 tys. zł . Jest to więc ważny dla Gminy i jej mieszkańców 

podmiot. 

 Radna Iwona Machnicka zwróciła się z zapytaniem, czy to jest już koniec, czy jeszcze raz 

coś będzie zmieniane w tej uchwale. 

 Wójt odpowiedział, że na pewno jest to już koniec, z tego względu, że brak dopuszczenia 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w tej strefie powoduje, że  

nawet sąsiedzi obok nie mogliby się rozwijać. Uchwała ta dotyczy całego terenu tj. od                           

P. Wasilewskiego do firmy Herco. 

 Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał co firma chce budować, że jest potrzebne 

wprowadzenie tego zapisu. Stwierdził, że wydaje mu się bowiem, że do ogniw fotowoltaicznych 

ten zapis nie jest chyba niezbędny. Wyraził też obawę, by nie było za chwilę zgłoszeń od osób, 

które zajmują sąsiednie działki o działanie na ich niekorzyść. 

 Wójt stwierdził, że też z taką troską i obawą się kierowali podejmując uchwałę o przyjęciu 

planu w 2019 roku i wtedy był wniosek jednej firmy, i tam jest taki zapis o dopuszczeniu. Uważa, 

że chyba nikt sobie sprawy nie zdawał, że brak tego zapisu będzie ograniczał firmę, która już się 

rozbudowała.  Następnie Wójt poinformował co firma chce postawić tj. ponad 60 tys. m2 hali i 

galwanizację, do której właśnie jest potrzebny ten zapis oraz myślą też o budowie nowej hali 

magazynowej. Zaznaczył też, że firma na swoją oczyszczalnię zamierza przeznaczyć 5 mln zł,                  

a dla porównania Gmina wydała 3 mln zł.  

 Radny Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy Wójt jako gospodarz tej Gminy bierze 

odpowiedzialność za to, że nie będzie takich inwestycji, których by sobie Gmina Cielądz nie 
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życzyła i że trzyma rękę na pulsie, niech firma się rozwija, a nie wpłynie to na pogorszenie 

atrakcyjności działek dookoła i nie spowoduje pogorszenia życia mieszkańców.  

 Wójt potwierdził, że tak należy to rozumieć. 

 Radny Sylwester Stefański zapytał o lokalizację tej inwestycji. 

 Wójt odpowiedział, że hala produkcyjna na wyciągarnię drutu będzie w stronę drogi 

asfaltowej, a galwanizacja i hala magazynowa będzie w stronę lasu. 

Więcej zapytań do przedstawionego tematu nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przystąpiła do odczytania projektu uchwały, przed głosowaniem stwierdziła 

kworum 13. radnych i powitała przybyłego na sesję radnego Adama Michalaka,  a następnie 

odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta tj. 13. głosami „za”. 

Uchwała Nr XX/154/21 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu  

Punkt 4. 

  Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, że wyczerpany został porządek 

obrad i o godz. 9:25 zamknęła obrady XX - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cielądz.  

 Na powyższym protokół zakończono.  

 

              Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Protokołowała                                                                       Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka   


