
P R O T O K Ó Ł Nr XXI/21 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 26 marca 2021 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, 

a zakończono o godz. 12:15. 

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 protokołów z sesji: Nr XIX/21 z dn. 20.01.2021 r.,Nr XX/21 z dn. 08.02.2021 r.  

4. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                                    
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Cielądz na lata 2019-
2022. 

5. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku Programu Wspierania Rodziny oraz 
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za rok 
2020. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – 
Powiatowego Urzędu Pracy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Cielądz w 2022 roku środków stanowiących fundusz sołecki. 



11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2021 roku. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Cielądz.   

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

15. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz za 2020 
rok. 

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy 
Cielądz za 2020 rok.  

17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz za 2020 rok. 

18. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. 

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

20. Wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy.  

Punkt 3.  

Protokoły Nr XIX/21 z sesji Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2021 r. oraz Nr XX/21                      

z sesji Rady Gminy z dnia 8 lutego 2021 r. zostały wyłożone do wglądu poprzez 

opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnienie w wersji 

papierowej w Biurze Rady. Radni do protokołów nie wnieśli uwag i protokoły w głosowaniu 

jawnym imiennym zostały przyjęte jednogłośnie 12. głosami „za". Imienny wykaz 

głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Z uwagi na przybycie na sesję Starosty Rawskiego Pana Józefa Matysiaka Przewodnicząca 

Rady oddał głos gościowi. Pan Starosta przypomniał, iż w listopadzie ubiegłego roku złożył 

pismo z prośbą o rozważenie współfinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego 

rozbudowy bloku operacyjnego w Szpitalu Ducha Św. w Rawie Mazowieckiej. Oznajmił, iż 

pismo było zaadresowane do Pani Przewodniczącej Rady i do Wójta Gminy oraz podobnej 

treści do wszystkich jednostek samorządowych na terenie Powiatu Rawskiego. Stwierdził, iż 

dzisiejszy czas pokazuje jak ważna jest ochrona zdrowia i jak wielkie jest jej 

niedofinansowanie. Omawiając wielkość planowanego zadania poinformował, iż efektem 

będzie pozyskanie 1.200 m2 pow. użytkowej, w tym 3 sale operacyjne, 1 sala 

ogólnochirurgiczna, 1 sala chirurgia ginekologiczna i 1 sala chirurgia twarda – tj. ortopedia 



oraz 4 łóżka intensywnej opieki plus sala wybudzeń. Zaznaczył, że opracowany jest program 

funkcjonalno-użytkowy. Realizacja rozbudowy nie będzie powodowała zakłóceń w pracy 

szpitala.  

Starosta poinformował też o złożeniu wniosku w ramach środków z rządowego Programu 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, lecz do tej pory decyzji pozytywnej nie ma jeszcze. Ma 

nadzieję, że ten błąd będzie poprawiony. Przedstawił też źródła finansowania i stwierdził, iż 

ze wszystkich samorządów są pozytywne decyzje, które są na różnym etapie realizacji.  

Pan Starosta poinformował też o zakresie usług świadczonych przez Szpital.  

Radny Grzegorz Stępniak zapytał jaki jest przewidywany okres trwania tej inwestycji. 

Pan Starosta oznajmił, iż ogłoszony został przetarg na omawiane zadanie w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”. Wartość szacunkowa zadania to kwota 17,322 mln zł. Zgłosiło się 7 

firm, a rozrzut był bardzo duży, gdyż od kwoty 16,7 mln zł do 27,1 mln zł. Teraz trwa proces 

rozstrzygania przetargu gdyż są kolejne odwołania. Czas realizacji został określony na 18 

miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu do zakończenia inwestycji. 

Radny Sylwester Stefański zaznaczył, że ma wielki szacunek do faktu, że będzie taki 

blok budowany, ale korzystając z obecności Pana Starosty zgłosił wnioski o wycięcie 

zakrzaczeń przy cegielni w Ossowicach oraz o remont drogi w centrum wsi. 

Radny Adam Michalak podjął temat, że w mediach jest mowa o przejęciu szpitali 

powiatowych przez państwo i czy Pan Starosta coś więcej  wie w tej sprawie. 

Starosta odniósł się do wniosku radnego Stefańskiego i stwierdził, że będą w 

Ossowicach i będą wówczas rozmawiać, a kwestie zagrożeń to temat dla Zarządu Dróg 

będzie przekazany. W sprawie przejęcia szpitali przez państwo wyraził zdanie, że nie jest 

ważne kto jest zarządzającym szpitalem publicznym: czy starosta, czy marszałek, czy 

minister. Ważne, żeby były środki, kadra i sprzęt do działania tej placówki. Stwierdził, że 

różne są pomysły, lecz ich powinnością teraz jest wzmocnienie szpitala niezależnie od 

dyskusji w jakim będzie kształcie organizacyjnym. 

Radna Iwona Machnicka zwróciła się z prośbą, by miał Pan Starosta na uwadze drogę 

od Gułek w kierunku Wisówki i drogę od miejscowości Grabice do Stolnik bo są ubytki w 

tych drogach. 

Pan Starosta oznajmił, iż teraz jest jeszcze nie czas na takie roboty, ale podejmowane 

są działania na zabezpieczenie masy, mają też remonter. Zaznaczył też, że najistotniejsze 

odcinki dróg powiatowych zostały zrobione. 



Więcej zapytań do Pana Starosty nie zgłoszono. Wobec tego podziękował za 

głosowanie w sprawie środków dla Szpitala oraz złożył życzenia wielkanocne i opuścił 

obrady.  

Zanim przystąpiono do realizacji porządku obrad głos zabrała Wójt Gminy Paweł Królak. 

Oznajmił, iż następnych kilka punktów porządku obrad przedstawi nowy Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Grażyna Michniewska. 

Punkt 4. 

Kolejny punkt dotyczył sprawozdania z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Cielądz na lata 2019-2022. W imieniu przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego – Pani 

Małgorzaty Stolarek sprawozdanie przedstawiła Kierownik GOPS- Grażyna Michniewska.  

Radni do sprawozdania nie zgłosili uwag. Sprawozdanie zostało przez Radę Gminy 

przyjęte. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 5.  

Następny punkt sesji dotyczył sprawozdania z realizacji Programu Wspierania 

Rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2020 roku. 

Sprawozdanie Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. O przedstawienie tego 

tematu Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa poprosiła Kierownika GOPS – 

Grażynę Michniewską. 

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli uwag i sprawozdanie zostało 

przyjęte. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 6.  

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji – przedstawienia sprawozdania                               

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za 2020 rok 

 Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 

O przedstawienie sprawozdania Przewodnicząca Rady poprosiła Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej -  Grażynę Kamińską.  

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.    

Punkt 7.  

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku sesji – przedstawienia sprawozdania z 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 



O przedstawienie sprawozdania Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła 

Przewodniczącą Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Grażynę 

Michniewską.  

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.    

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przywitała przybyłych w trakcie sesji radnych 

tj. Mariusza Błąkałę i Rafała Kucharskiego i oznajmiła, iż od tej pory w obradach uczestniczy 

14. radnych.  

Punkt 8.  

 W niniejszym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2021 rok. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika 

Gminy Gabrielę Milczarską. 

Skarbnik Gminy poinformowała i załącznikiem Nr 1 dokonuje się następujących zmian: 

- w dziale 750  - zwiększenie planu dochodów zgodnie z otrzymaną decyzją z Urzędu 

Statystycznego na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego ludności i 

mieszkań w 2021 roku – kwota 6.003 zł; 

- w dziale 758 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia subwencje 

oświatową o kwotę 20.606 zł; 

- w dziale 855 –zwiększane są dochody związane z Kartą Dużej Rodziny – kwota 84 zł; 

- w dziale 900 zwiększa się planowane dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – 

kwota 176.170 zł. 

Ogólnie planowane dochody są zwiększane o kwotę łączną 302.736 zł. 

W załączniku Nr 2, dotyczącym zmian w planie wydatków dokonywane są następujące 

zmiany: 

- w dziale 700 – zwiększa się wydatki majątkowe – o 15 tys. zł i dotyczy dwóch inwestycji 

związanych z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach i dostosowaniem tego 

obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 

- w dziale 756 – zwiększa się wydatki bieżące związane ze spisem powszechnym; 

- dziale 855 zwiększa się wydatki związane z realizacją karty Dużej Rodziny; 

- w dziale 801 – dotyczącym oświaty – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia – zgodnie z 

otrzymaną kwotą subwencji z Ministerstwa Finansów; 

- w dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące związane z opłata za odbiór odpadów 

komunalnych – kwota zwiększenia to 159.043 zł; 



- zwiększa się tez wydatki związane z opłatami bieżącymi – głównie związanymi z opłatą za 

energię elektryczną – w rozdziale 901 jest zmiana w stosunku do omawianego projektu 

uchwały na posiedzeniach komisji tj. w związku z potrzebą zatrudnienia na umowę zlecenie 

osoby, która będzie sprawowała nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków – 

planowane 30 tys. zł zostało rozdzielone na zadania statutowe – 21 tys. zł i 9 tys. zł na 

wynagrodzenia i pochodne; 

- w dziale 915 –oświetlenie placów i dróg – zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie 

inwestycyjne dotyczące budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Giny Cielądz- 

kwota 8 tys. zł. 

 Skarbnik Gminy zaznaczyła, że wszystkie wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych są też 

ujęte w załączniku Nr 3. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż w załączniku Nr 4 wykazane są planowane dochody i 

wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy w 2021 roku, a w 

załączniku nr 5 – dochody z budżetu państwa i jest wykazane zmniejszenie planowanych do 

przekazania do budżetu państwa dochodów – kwota zmniejszenia 1 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. 14. głosami „za”. Uchwała Nr XXI/155/21 i imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu  

Punkt 9. 

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – dla Powiatowego Urzędu Pracy. 

Temat przedstawił Wójt Gminy. Poinformował, iż wzorem lat ubiegłych i od wielu lat, 

Powiatowy Urząd Pracy wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie poradnictwa 

zawodowego również w 2021 roku. Jest zaproponowana kwota 1.500 zł. Dodał, że Gmina tez 

korzysta ze wsparcia z Urzędu pracy. Teraz złożony został wniosek na szkolenie trzech 

pracowników. Przekazane środki wracają więc w podwojonej, albo i w wyżej wysokości. 

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje 

zaopiniowany. Następnie porosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała Trzcińskiego o 

odczytanie projektu uchwały. 



Przed głosowaniem Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum,  po czym odbyło się 

głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. 

głosami „za”. Uchwała Nr XXI/156/21 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki 

do protokołu.  

Punkt 10. 

Kolejny punkt sesji dotyczył niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 

Cielądz w 2022 roku środków stanowiących fundusz sołecki.  

Do tematu głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Stwierdził, iż projekt tej uchwały jest 

jak gdyby pokłosiem obecności na sesji Pana Starosty i jego wystąpieniem o dofinansowanie 

rozbudowy szpitala rawskiego. Zaznaczył, że w przyszłym roku nie kończy się jeszcze 

kadencja, więc będzie można wrócić do rozmów dotyczących funduszu sołeckiego. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje 

zaopiniowany. Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,  po czym odbyło 

się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta stosunkiem 

głosów: 11 głosów „za” i 3 głosy „wstrzymujące się”. Uchwała Nr XXI/157/21 oraz imienny 

wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu 

Punkt 11.  

Następny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Cielądz w 2021 roku. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni wraz zawiadomieniem 

o sesji. Przewodnicząca o przedstawienie punktu poprosiła Agnieszkę Seliga – pracownika 

Urzędu Gminy.  

Agnieszka Seliga omawiając projekt programu oznajmiła, iż zgodnie z ustawą                       

o ochronie zwierząt, jest obowiązek przyjąć w drodze uchwały Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi. W tym celu w miesiącu styczniu został wysłany do Powiatowego 

Lekarza Weterynarii, kół łowieckich oraz stowarzyszeń projekt tego Programu. Powiatowy 

Lekarz Weterynarii wydał pozytywna opinię. 

Następnie przedstawiła, co zawiera Program tj.; 

- zapewnienie miejsca w schronisku zwierzętom, a to schronisko to Psiakowe 

mieszczące się w Łowiczu; 

- odławianie bezdomnych zwierząt – również tę usługę będzie świadczyło schronisko 

„Psiakowo” 



- każde zwierzę, umieszczone w schronisku będzie obligatoryjne sterylizowane lub 

kastrowane; 

- wskazane zostało gospodarstwo rolne w przypadku pojawienia się zwierząt 

gospodarskich – znajduje się w Stolnikach 

- uwzględnione został temat kotów wolnożyjących tj. sprawowanie nad nimi opieki 

oraz dokarmianie; 

- zapewniona została całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń 

drogowych – podpisana jest umowa z lekarzem weterynarii Panem Mirosławem Charążka. 

Zaznaczyła, że w budżecie zabezpieczono 110 tys. zł na realizację zadań określonych 

w Programie. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili zapytań. Przewodnicząca obrad odczytała 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2021 roku. Przed 

głosowaniem stwierdziła kworum, a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. Uchwała została podjęta 13. głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. Uchwała Nr 

XXI/158/21 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 12. 

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. Poinformowała, iż 

rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 lutego 2021 r.  nastąpiło stwierdzenie nieważności 

Programu przyjętego na sesji  dniu 20 stycznia 2021 r.  gdyż nie została w pełni wypełniona 

delegacja ustawowa i zdaniem organu doprecyzowania wymagały w Programie następujące 

zagadnienia: prognoza wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w podziale na 

poszczególne lata objęte programem oraz analiza potrzeb i plan remontów oraz modernizacji 

w lokalach też z podziałem na poszczególne lata. Ponadto organ nadzoru zwrócił się o 

uzupełnienia programu o informację o ewentualnym zamiarze powiększenia zasobu ponieważ 

w poprzedniej wersji było tylko wskazana informacja, że nie będzie sprzedaży lokali.  

W związku z tym uzupełniono program o wymagane zapisy. 

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 XXI/159/21 

oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 13. 

 Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie 

komunalne Gminy Cielądz. O przedstawienie tematu poprosiła Magdalenę Ostalską. 

Magdalena Ostalska wyjaśniła, iż projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości niezabudowanej tj. działki 715 o pow. 2000 m2 położonej w obrębie 

geodezyjnym Mała Wieś. Oznajmiła, iż chęć nabycia tej działki złożyła osoba fizyczna                        

i złożyła wniosek w tej sprawie w styczniu 2021 roku. Po przeanalizowaniu stwierdzono, że 

działka ta nie jest wykorzystywana dla celów gminnych ze względu na jej i kształt                                

i położenie. Są to grunty orne klasy VI 

Do zasobu mienia komunalnego została przyjęta decyzją komunalizacyjną z dnia 17 

lipca 2009 r. i jest uregulowana w księdze wieczystej. 

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 13. głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”. Uchwała Nr XXI/160/21 oraz 

imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 14. 

 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 Gminy Paweł Królak oznajmił, iż zmieniana jest uchwała, która była podjęta 20 

stycznia 2021 r., która to wprowadziła ryczałt dla sołtysów w wysokości 100,00 zł,                                       

a w przypadku łączenia funkcji sołtysa i radnego - w wysokości 20,00 zł. Niniejszą uchwała 

ryczałt dla wszystkich sołtysów będzie w jednakowej wysokości tzn. 100 zł miesięcznie. 

Do projektu uchwały brak było pytań. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Michał Trzciński. 

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/161/21 oraz imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu 

Punkt 15.  



Kolejny punkt dotyczył przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu 

i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz za 2020 rok. 

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa - Adam 

Michalak, odczytując sprawozdanie będące załącznikiem do protokołu. Radni do 

sprawozdania nie wnieśli uwag. 

Punkt 16. 

Następny punkt dotyczył sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Zdrowia Rady Gminy Cielądz za 2020 rok.  

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu                         

i Zdrowia – Przemysław Jędrzejczak. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Radni do 

sprawozdania nie wnieśli uwag. 

Punkt 17. 

Kolejny punkt dotyczył sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Cielądz za 2020 rok. Sprawozdanie stanowiące załącznik do protokołu, odczytała 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka. Radni do sprawozdania nie wnieśli 

uwag. 

Punkt 18.  

Następny punkt dotyczył sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji za 2020 rok. Sprawozdanie stanowiące załącznik do protokołu, przedstawił  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Rafał Kucharski. Radni  

do sprawozdania nie wnieśli uwag. 

Punkt 19.  

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym                

i wykonania uchwał Rady Gminy.   

Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż uchwały 

podjęte na ostatniej sesji są realizowane. Oznajmił, iż trwają przygotowania do ogłoszenia 

dużych przetargów tj. na termomodernizację Ośrodka Zdrowia i dostosowanie Ośrodka 

Zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, II etap gospodarki wodno-ściekowej tj. 

rozbudowa SUW w Cielądzu, budowa odcinka sieci wodociągowej w Sierzchowach, 

przebudowa przepompowni w Cielądzu, a także na oświetlenie uliczne.  Poinformował też, że 

złożony został wniosek o dofinansowanie szkoły w Sierzchowach.  Rozpoczęte też już 

zaczęły się remonty dróg równiarką , a po świętach będą realizowane w największym stopniu.  

Punkt 20  

 W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy: 



 Radny Jarosław Budek zgłosił wniosek o naprawę drogi do Sadów k/ P. 

Jakubowskiego. 

 Wójt odpowiedział, że równiarka przejdzie przez wszystkie drogi, gdzie będzie 

konieczność ich wyrównania. 

 Radny Jarosław Budek wystąpił z prośba o naprawę przepustu w Komorowie. 

 Wójt oznajmił, iż przepusty zostały już zamówione, gdyż było to zgłaszane na zebraniu 

sołeckim i będzie wkrótce realizowane. 

 Radny Grzegorz Stępniak zgłosił o podjęcie działań w celu poprawienia stanu drogi w 

kierunku Sierzchów.  

 Radny Sylwester Stefański stwierdził, że pilnej naprawy wymaga przepust w 

Ossowicach, gdyż załamał się asfalt i jest bardzo niebezpiecznie. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przypomniała o corocznym obowiązku 

składania oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia. 

 Radny Rafał Kucharski zapytał o drogę do Babisa i końcówkę w Kuczyźnie. 

Podziękował też za wycięcie zakrzaczeń. 

 Wójt wyjaśnił, iż w sprawie dróg betonówek dyskusja będzie w okolicach wakacji 

dopiero- jak będzie zwrot z funduszu sołeckiego. 

Punkt 21. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

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

zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


