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Wstęp
Raport o stanie Gminy Cielądz opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Raport obejmuje działalność Wójta Gminy
Cielądz z roku 2020. W szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady
Gminy Cielądz.
Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną gminy Cielądz. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane
o najważniejszych aspektach funkcjonowania Gminy, według danych dostępnych na dzień
opracowania Raportu, z odniesieniem do sytuacji w latach poprzednich obrazującej
dynamikę zmian. Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do
obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem
stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy
wdrażania zaplanowanych działań.
Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Opis realizowanych polityk, programów i strategii w tym:
- Strategia Rozwoju Gminy Cielądz
- str. 3
- Program Ochrony Środowiska, gospodarka komunalna i niskoemisyjna
- str. 8
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi z zapobiegania
bezdomności zwierząt
– str. 11
- Program usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
– str. 15
- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
– str. 17
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych– str. 22
- Program Przeciwdziałania Patologii Społecznej – Narkomanii
– str. 25
Realizacja uchwał Rady Gminy Cielądz
Demografia Gminy
Finanse Gminy
Planowanie przestrzenne
Infrastruktura drogowa
Pomoc społeczna
Oświata
Biblioteki i instytucje kultury
Podsumowanie

– str. 26
– str. 31
– str. 35
– str. 41
- str. 44
– str. 48
- str. 50
- str. 59
– str. 61

Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są
wynikiem prac szerokiego grona osób.
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Strategia Rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020
Rok 2020 był ostatnim rokiem obowiązywania tego kluczowego dokumentu,
który poprzez swoją zawartość, a także sposób dochodzenia do zawartych w nim rozwiązań
systematyzuje wiedzę o Gminie, wyznacza długofalowe kierunki jej rozwoju oraz wskazuje
działania, których realizacja przyczyniła się do rozwoju. Strategia Rozwoju Gminy Cielądz na
lata 2014-2020 była dokumentem kierunkowym, który określał nadrzędne cele
długoterminowe, priorytety rozwoju oraz możliwe kierunki działań władz Gminy. Wyznaczał
stan, do którego Gmina powinna dążyć w kolejnym okresie planowania, wskazywał ramy
działań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz przykłady inicjatyw jakie
można podjąć w ramach każdego strategicznego kierunku rozwoju.
Na potrzeby strategii rozwoju Gminy Cielądz na lata 2014-2020 sformułowano następującą
wizję gminy:
W 2020

ROKU GMINA CIELĄDZ MIEJSCEM PRZYJAZNYM DLA MIESZKAŃCÓW, OTWARTYM NA
INWESTORÓW, PROMUJĄCYM RODZIME TRADYCJE ORAZ OBSZAREM ATRAKCYJNYM
TURYSTYCZNIE

Misja Gminy Cielądz brzmi następująco:
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POSIADANEGO

POTENCJAŁU LUDZKIEGO, PRZYRODNICZEGO
I KULTUROWEGO W CELU STWORZENIA PRZEZ GMINĘ DOGODNYCH WARUNKÓW DO
HARMONIJNEGO ROZWOJU OSADNICTWA I REKREACJI.

W celu realizacji wizji i misji gminy, zdefiniowano katalog kluczowych dla jej rozwoju celów
strategicznych oraz służących ich osiąganiu celów operacyjnych. Łącznie zdefiniowano trzy
cele strategiczne oraz siedem przyporządkowanych im celów operacyjnych, które prezentuje
poniższa tabela.
Lp.

Cele strategiczne

Cele operacyjne
1.1 Wspieranie aktywności oświatowej,
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej

1.

Rozwój społeczno-gospodarczy
1.2 Integracja społeczności lokalnej
1.3 Rozwój postaw przedsiębiorczych

2.

Rozwój przestrzenny

2.1 Rozwój i modernizacja

i ochrona środowiska

infrastruktury technicznej

naturalnego

2.2 Poprawa infrastruktury środowiska
naturalnego
2.3 Rozwój osadnictwa

3.

Wykorzystanie lokalnego

3.1 Zagospodarowanie turystyczne

potencjału do rozwoju

Gminy.

turystyki. Turystyka bliska

3.2 Promocja zintegrowanej oferty

tradycji

turystycznej
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Formułując misję i wizję rozwoju Gminy Cielądz do roku 2020, wzięto pod uwagę
następujące czynniki:
• uwarunkowania zewnętrzne – czynniki niezależne od działań podejmowanych
przez władze Gminy,
• uwarunkowania wewnętrzne – potencjał i problemy endogeniczne Gminy,
• aktualne dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym i krajowym,
• wnioski z badania sondażowego wśród mieszkańców i kluczowych
reprezentantów społecznych.
Celem wyznaczenia misji i wizji jest określenie optymalnego kierunku rozwoju Gminy
w przyszłości oraz ram dla działań realizowanych w strategii. Wizja określa stan docelowy,
do osiągnięcia którego gmina będzie dążyć w kolejnych latach, do 2020 roku. Wizja rozwoju
powinna więc odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja społeczno –
gospodarcza gminy po upływie danego okresu czasu, uwzględniając realizację planowanych
działań strategicznych. Natomiast misja określa sposób osiągnięcia stanu docelowego.
Zdefiniowanie misji i wizji jest kluczowym elementem strategii, któremu podporządkowane
są wszystkie cele realizowane przez gminę oraz działania podejmowane w ramach tych
celów.
Poniższy schemat prezentuje w uproszczony sposób rolę wizji i misji w procesie planowania
strategicznego.
Wizja

Cele
Misja
strategiczne

Cele
opreracyjne

ISTOTĄ ZDEFINIOWANIA MISJI JEST WSKAZANIE ROLI, JAKĄ WŁADZE GMINY
POWINNY PEŁNIĆ W DĄŻENIU DO NAJBARDZIEJ POŻĄDANEGO PRZYSZŁEGO
KSZTAŁTU GMINY CIELĄDZ (WIZJI) W OPARCIU O POSIADANE ZASOBY
Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY I KLUCZOWYCH
INTERESARIUSZY. SFORMUŁOWANA WIZJA DAJE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
KIERUNKU I SPOSOBU DZIAŁANIA WŁADZ GMINY PRZYJĘTEGO NA OKRES DO
2020 ROKU.

WIZJA:

Kierunek
Kierunek
rozwoju
rozwoju

W 2020 ROKU GMINA CIELĄDZ MIEJSCEM PRZYJAZNYM DLA
MIESZKAŃCÓW, OTWARTYM NA INWESTORÓW, PROMUJĄCYM
RODZIME TRADYCJE ORAZ OBSZAREM ATRAKCYJNYM TURYSTYCZNIE
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Osiągnięcie powyżej określonego stanu docelowego, będzie możliwe dzięki realizacji
misji gminy, którą jest:

MISJA:

Sposób
Sposób
realizacji
realizacji

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POSIADANEGO POTENCJAŁU
LUDZKIEGO, PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO W CELU
STWORZENIA PRZEZ GMINĘ DOGODNYCH WARUNKÓW DO
HARMONIJNEGO ROZWOJU OSADNICTWA
I REKREACJI.

•
•
•

Tak sformułowana przyszła wizja i misja gminy uwzględnia szereg kluczowych
elementów:
potencjał w zakresie przyciągania inwestycji wynikający z korzystnej lokalizacji oraz
warunków naturalnych,
kapitał ludzki oraz szeroko rozumiane zasoby kulturowe i przyrodnicze determinujące
atrakcyjność regionu,
ukierunkowanie przyszłych działań władz gminy na rozwój społeczno-gospodarczy,
poprawę stanu środowiska naturalnego oraz wykorzystanie posiadanego potencjału do
rozwoju turystyki,
STRATEGICZNE ORAZ OPERACYJNE CELE GMINY

ZIDENTYFIKOWANE CELE STRATEGICZNE WYZNACZAJĄ DOCELOWE,
DŁUGOTERMINOWE KIERUNKI ROZWOJU GMINY CIELĄDZ. NASTĘPNYM
KROKIEM JEST PRZEŁOŻENIE KIERUNKÓW ROZWOJU NA POZIOM
SZCZEGÓŁOWYCH DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH POPRZEZ OKREŚLENIE I
SFORMUŁOWANIE CELÓW OPERACYJNYCH.
Biorąc pod uwagę określoną w poprzednich rozdziałach misję i wizję gminy oraz wyniki
oceny jej potencjału, sprecyzowano zbiór poszczególnych celów strategicznych
i operacyjnych. Cele strategiczne, koncentrując się na oczekiwanych rezultatach, wskazywać
nam będą określony na najbliższe lata kierunek rozwoju gminy.
Dla każdego celu strategicznego wskazano grupę celów operacyjnych, których realizacja
umożliwi osiągnięcie oczekiwanego stanu docelowego. Cele operacyjne koncentrować się
będą na określonych, sprecyzowanych działaniach, jakie powinny zostać podjęte przez
władze gminy.
W trakcie przygotowania strategii dla trzech wypracowanych celów strategicznych, określono
osiem celów na poziomie operacyjnym. W ramach każdego z wymienionych celów
operacyjnych, zaproponowano katalog działań, które może realizować gmina w celu realizacji
zamierzonego celu.
Przedstawiona w tym dokumencie lista celów i działań operacyjnych stanowi jedynie
propozycję i nie należy jej traktować jako zbioru wyczerpującego wszystkie możliwości
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stojące przed gminą. Są to sugestie i przykłady, które w zależności od potrzeb mogą być
uzupełniane o kolejne elementy.
W zestawieniu tabelarycznym zaprezentowano streszczenie założeń misji, wizji oraz celów
strategicznych i operacyjnych określonych dla Gminy Cielądz na lata 2014 – 2020.
Tabela. Podsumowanie analizy strategicznej.

WIZJA

W 2020 ROKU GMINA CIELĄDZ MIEJSCEM PRZYJAZNYM DLA MIESZKAŃCÓW, OTWARTYM NA
INWESTORÓW, PROMUJĄCYM RODZIME TRADYCJE ORAZ OBSZAREM ATRAKCYJNYM
TURYSTYCZNIE

MISJA

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POSIADANEGO POTENCJAŁU LUDZKIEGO, PRZYRODNICZEGO
I KULTUROWEGO
W CELU STWORZENIA PRZEZ GMINĘ DOGODNYCH WARUNKÓW DO HARMONIJNEGO
ROZWOJU OSADNICTWA
I REKREACJI.

CELE STRATEGICZNE

1. Rozwój społeczno -

2. Rozwój przestrzenny i

3. Wykorzystanie lokalnego

gospodarczy

ochrona środowiska

potencjału do rozwoju

naturalnego

turystyki. Turystyka bliska
tradycji

CELE OPERACYJNE

1.1

2.1

3.1

Wspieranie aktywności

Rozwój i modernizacja

Zagospodarowanie turystyczne

oświatowej, kulturalnej,

infrastruktury technicznej

gminy

1.2

2.2

3.2

Integracja społeczności

Poprawa infrastruktury

Promocja zintegrowanej oferty

lokalnej

środowiska naturalnego

turystycznej

sportowej i rekreacyjnej
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1.3

2.3

Rozwój postaw

Rozwój osadnictwa

przedsiębiorczych

Zestawienie tabelaryczne wskazuje zbiór celów strategicznych i operacyjnych, które gmina
realizuje, w okresie programowania 2014-2020, w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu
rozwoju społeczno – gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Ponieważ
realizacja wszystkich działań mogłaby znacznie obciążyć budżet jednostki, jest ona
w wysokim stopniu uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Z końcem roku 2020 dokonana została ocena realizacji wszystkich ośmiu celów
strategicznych określonych w dokumencie. Do opracowania nowego dokumentu na kolejny
okres ocenie poddane zostaną elementy zmiany zasobów oraz oczekiwań mieszkańców
Gminy. Na tej podstawie zostaną wyznaczone nowe cele operacyjne, bądź nastąpi dalsza
kontynuacja już zdefiniowanych.
Władze Gminy Cielądz, z uwagi na upływ terminu obowiązywania dotychczasowej Strategii
przystąpiły do przygotowania procedury wyłonienia partnera współtworzącego nowy
dokument. Strategia Rozwoju Gminy Cielądz będzie formalnym aktem, który określi
strategiczne kierunki rozwoju Gminy na dany okres czasowy. Będzie komplementarna
z innymi regulacjami planistyczno-strategicznymi, obowiązującymi w Gminie. Dokument
będzie nadrzędny względem dokumentów sektorowych dotyczących obszaru Gminy Cielądz,
jednocześnie będzie spójny z dokumentami wyższego rzędu – w szczególności Strategią
Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 roku. Strategia będzie wyznaczała ramy dla
planów i programów powstających w Gminie podczas jej obowiązywania.
Strategia Rozwoju Gminy Cielądz planowana jest na lata 2021-2030. Diagnoza strategiczna
będzie pochodną oczekiwań mieszkańców, wyartykułowanych na podstawie zebranych
ankiet. Ważnym źródłem informacji będą spotkania diagnostyczne z przedstawicielami
stowarzyszeń, organizacji senioralnych, Radnymi, pracownikami Urzędu Gminy,
kierownikami jednostek organizacyjnych.
Podstawowym dokumentem prawnym, na którym będziemy bazować podczas
przygotowywania Strategii, określającym zadania Gminy, będzie ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym. Dokument będzie procedowany w oparciu o zapisy ustawy
z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
oraz niektórych innych ustaw.
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cielądz na lata na lata
2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 oraz gospodarka gruntami
komunalnymi.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cielądz na lata na lata 2014 – 2017
z perspektywą na lata 2018 – 2021 określa kierunki ochrony środowiska w gminie w
odniesieniu m.in. do: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb,
ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przed
promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W
Programie sformułowano zostały cele nadrzędne oraz strategie ich realizacji i opracowano
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań, przedstawiający listę przedsięwzięć,
jakie zostaną zaplanowane do realizacji na terenie gminy w tym okresie. Obecnie Program
wymaga aktualizacji.
Poniżej zestawiono inwestycje i działania w ramach których wykonano szereg założeń
przedmiotowych dokumentów strategicznych w 2020r.
I.

II.

Prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej:
1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w
Sierzchowach - – Umowa z Województwem Łódzkim z dnia 20.07.2020r.
w ramach Programu RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014 - 2020; inwestycja
będzie wymagała zaangażowania środków w wielkości 593 844,00zł
(dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych).
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszczynie; modernizacja zewnętrzna
budynku OSP - umowa grantowa ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa
Działania „Kraina Rawki” na podstawie ustawy o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
prze społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020;
3. Wniosek KGW w Sanogoszczy – wymiana pokrycia dachowego na
budynku byłej szkoły w Sanogoszczy - przyznanie pomocy w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowa.
4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowach – wniosek
złożony do WFOŚiGW w Łodzi w dniu 24.02.2021r. – ponowna ocena.
Oświetlenie uliczne - wymiana oświetlenia na elektryczne o niskim poborze prądu:
1. Realizacja ciągu oświetlenia ulicznego w Ossowicach z zastosowaniem
opraw typu LED.
2. Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z
wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie
Gminy Cielądz – umowa z Województwem Łódzkim z dnia 10.02.2021r.
w ramach Programu RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014 - 2020; inwestycja
będzie wymagała zaangażowania środków w wielkości 1 852 503,05 zł,
(dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych).
3. Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym – 14 sztuk na energooszczędne i
niskoemisyjne – Gortatowice; w ramach funduszu sołeckiego;
4. Projekt oświetlenia ulicznego na energooszczędne i niskoemisyjne w
Niemgłowach; w ramach funduszu sołeckiego;
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III.
IV.

V.

Transport publiczny – przebudowa dróg.
Odnawialne źródła energii - montaż instalacji fotowoltaicznych:
1. Dostawa i montaż mikro instalacji o mocy 22,8 kW dla produkcji energii
odnawialnej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu. –
ostatni etap inwestycji – wniosek o przyłączenie do sieci PGE.
2. Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14.7 kWp dla produkcji energii
odnawialnej na potrzeby budynku UG Cielądz – wniosek złożono w dniu
21.09.2020r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi.
3. Farmy fotowoltaiczne na terenie gminy Cielądz w sektorze prywatny o
łącznej mocy ok. 20MW na podstawie wydanych decyzji środowiskowych
(Komorów, Łaszczyn, Brzozówka, Gortatowice, Stolniki, Ossowice,
Kuczyzna).
Infrastruktura elektroenergetyczna:
1. Stacja LNG przy Szkole Podstawowej w Cielądzu, w celu zmiany sposobu
zasilania budynku szkoły oraz towarzyszących w ciepło.
2. Decyzja znak: SRL.6220.7.2020.MO z dnia 05.02.2021r. dla Polska
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji
LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz dz. nr
261, gm. Cielądz, woj. łódzkie – będąca źródłem dostaw gazu LNG;
kolejny etap budowa gazociągu.

Gospodarka komunalna w 2020r.
W 2020r. Gmina Cielądz zapewniała mieszkańcom dostęp do usług komunalnych
mających kluczowe znaczenie dla życia, jak zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,
gospodarowanie odpadami komunalnymi czy zapewnienie czystości i porządku.
W 2020r. odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wynosił ok.
98%. Jednocześnie ok. 20% mieszkańców korzystało z sieci kanalizacyjnej. W gminie
Cielądz łączna długość sieci wodociągowej wynosi 106 km, a sieci kanalizacyjnej- 7,02 km.
Zadania dotyczące administrowania siecią wodociągowo--kanalizacyjną wykonuje Gmina
Cielądz w myśl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu w
ścieki .Gmina Cielądz zarządza również gminną oczyszczalnią ścieków w Cielądzu oraz spitą
siecią wodociągową z 3 ujęciami wody podziemnej wraz ze stacjami uzdatniania wody.

Tabela 2. Lokalizacja i obszar obsługiwania mieszkańców z 3 gminnych ujęć.
Lp
.

Ujęcie wody

1.

Cielądz

2.

Kuczyzna

3.

Sierzchowy

Obsługiwane miejscowości
Cielądz, Komorów, Niemgłowy, Łaszczyn, Ossowice,
Zuski
Stolniki, Wylezinek, Kuczyzna, Grabice, Wisówka, Gułki
Brzozówka, Sanogoszcz, Gortatowice, Sierzchowy, Mała
Wieś, Parolice, Mroczkowice
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Głównym zadaniem jest bezawaryjna dostawa wody i odbiór ścieków na terenie
Gminy Cielądz oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków. Dostawa wody i odbiór ścieków
odbywały się w sposób ciągły. W roku 2020 pobrano 250889 m3 wody, odprowadzono do
wód powierzchniowych 30672,9 m3scieków oczyszczonych. Zgłaszane awarie usuwane były
natychmiast własnymi siłami nie powodując dłuższych i uciążliwych dla odbiorców przerw w
dostawie wody i odbiorze ścieków. Jakość dostarczanej wody była dobra (stały monitoring
Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Rawie Mazowieckiej. Woda pobierana
z ujęć wody poddawana była badaniom laboratoryjnym w laboratoriach posiadających
odpowiednie certyfikaty i akredytacje zgodnie z harmonogramem badań oraz wytycznymi
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.
Mimo, iż potrzeby w zakresie wodociągów są w dużej mierze zaspokajane, to ciągle
pojawiają się nowe obszary, gdzie należy sieć wodociągową budować bądź zmodernizować.
Powstają nowe siedliska, osiedla mieszkaniowe na terenie gminy, co powoduje nowe
potrzeby w przedmiotowym zakresie. Wymiany wymagają również wodociągowe rury
azbestowo – cementowe, w miejscowości Sierzchowy i sąsiednich.
Ścieki oczyszczane były prawidłowo zgodnie z normami w zakresie jakości ścieków.
Jedynym problemem dostarczanych ścieków była sezonowość zrzutu ścieków, głównie w
okresie zwiększonej produkcji przetwórni owocowo-warzywnej oraz instalacji do
unieszkodliwiania odpadów z separatorów. Występowało wtedy przeciążenie oczyszczalni
zarówno pod względem wielkości przepływów jak i ładunków dostarczanych ścieków.
Powodowało to dużą uciążliwość i znaczne zwiększenie kosztów eksploatacji i oczyszczania
ścieków.
W 2020r. zostało zaktualizowane pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie
oczyszczonych ścieków komunalnych z Gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu, wydane
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przepustowość oczyszczalni
mechaniczno - biologicznej wynosi obecnie maksymalnie 200 m3/dobę. Odbiornikiem
oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny „R-E”.

Oprócz usług publicznych w Gminie Cielądz realizowany jest Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Cielądz na lata 2016-2020 oraz Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Cielądz na lata na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem obejmującym wszystkie sektory
produkujące i odbierające energię, w których rekomenduje się przejście na gospodarkę
niskoemisyjną. Ponadto dokument ten musi charakteryzować się spójnością zawartych w nim
przewidzianych do realizacji działań z wieloletnim planem finansowym gminy oraz
gminnymi dokumentami strategicznymi. W ramach PGN, w latach 2019 - 2020 na terenie
gminy Cielądz zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych, mających na celu redukcję niskiej
emisji, kolejne znajdują się w fazie projektowej.
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Realizacja programu opieki nad zwierzętami
zwierz tami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
bezdomno zwierzątt na terenie Gminy Cielądz.
Ciel
Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
zwierz
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
zwierz
oraz ich wyłapywanie należy
ży do zadań
zada własnych
gminy. Rada gminy wypełniając
wypełniają powyższy obowiązek, określa
la w drodze uchwały corocznie,
do dnia 31 marca Program opieki nad zwierzętami
zwierz tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
Celami szczegółowymi programu jest:
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom
zwierz tom miejsca w schronisku dla zwierząt
zwierz
2. Opiekę nad wolno żyjącymi
żyją
kotami, w tym ich dokarmianie
3. Zapobieganie oraz zmniejszenie bezdomności
bezdomno zwierząt
4. Obligatoryjnąą sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskuu dla zwierząt
zwierz
5. Poszukiwanie właścicieli
ścicieli dla bezdomnych zwierząt
zwierz
6. Usypianie ślepych
lepych miotów
7. Wskazanie gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
zwierząt gospodarskich
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
zdarze drogowych z
udziałem zwierząt.
zwierz oraz zapobieganie
9. Przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt
ich bezdomności
ści poprzez prewencyjną
prewencyjn kastrację lub sterylizację
sterylizacj
zwierząt
właścicielskich
cicielskich z terenu Gminy Cielądz
Ciel
10. Zapobieganie bezdomności
bezdomnoś zwierząt poprzez czipowaniee zwierząt właścicielskich
wła
z
terenu Gminy Cielądz
ądz oraz rejestrowanie w międzynarodowej
mi dzynarodowej bazie SafeSafe Animal
11. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym
informacyjnym propagującym
propaguj
Program.
Przyjęty uchwałą Nr XV/108/20 Rady Gminy Cielądz
Ciel
z dnia 29 maja 2020r. program opieki
nad zwierzętami
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
bezdomno zwierząt
ąt na terenie Gminy
Cielądz
dz w 2020 roku wskazywał sposób realizacji ww. zadań.
zada . Na realizację programu została
zaplanowana kwota 100.000 zł,
zł natomiast zostało wydane 94.847,11 Porównując
Porównuj rok 2019 na
ww. zadanie zaplanowano 37.600,00 zł wydano 69.009,42zł. W roku 2018 w budżecie
bud
Gminy
Cielądz zabezpieczono 30.200,00zł wydano 38.027,14 zł.

Kwota zaplanowana w budżecie na lata
2018,2019,2020 na program opieki nad bezdomnymi
zwierzętami
2020
2019
2018

30.200,00

37.600,00

100.000,00
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Kwota wydana na program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi.
2018

2019

38.027,14

69.009,42

2020
94.847,11

Opiekę nad bezdomnymi psami (wyłapywanie, umieszczanie w schronisku, adopcje,
sterylizacje i kastracje) z terenu gminy Cielądz
Ciel dz realizował przedsiębiorca posiadający
posiadaj
zezwolenie na wyłapywanie, transport zwierząt
zwierz t bezdomnych oraz prowadzenie schroniska dla
zwierząt działający
cy pod nazwą
nazw Tomvet-PSIAKOWO
PSIAKOWO S.C, JOLANTA I TOMASZ
WOJCIECHOWSCY, 99-400
00 ŁOWICZ, UL.CHEŁMOŃSKIEGO
UL.CHEŁMO SKIEGO 31. Zgodnie z zapisami
programu psy były wyłapywane na zgłoszenie koordynatora Programu Wójta Gminy przy
udziale pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. , rolnictwa, leśnictwa
le
i ochrony przyrody oraz Policji.
W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.wyłapano 16 szt. psów, które zostały
umieszczone w schronisku, ponieważ
poniewa ich pierwotni właściciele
ciciele nie zgłosili się
si w terminie do
14 dni, zwierzęta
ta zostały przygotowane do adopcji. Wykonywano zabiegi weterynaryjne.
wete
takie, jak szczepienia, odrobaczanie, sterylizacja/kastracja oraz elektroniczne znakowanie.
Zabiegi te wykonywane były przez lekarza weterynarii współpracującego
współpracującego ze schroniskiem.
Ponadto w roku 2020 przebywało 6 psów w schronisku Hotel dla Zwierząt
Zwie
i Ptactwa
Domowego Longin Siemiński
ński
ski Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum RehabilitacyjnoRehabilitacyjno
Szkoleniowo-Adopcyjne
Adopcyjne Wojtyszki 18,98-277
18,98
Brąszewice. Zwierzęta
ęta zostały umieszczone w
latach poprzednich do ww. schroniska Łączna
Ł
ilość psów znajdująca
ąca się
si w schronisku w
roku 2020- 24 szt.

Liczba zwierząt
przebywających w schronisku
2018

2019

13 szt.

20 szt

2020
24szt.

Porównującc rok 2019 na koniec grudnia w schronisku przebywało 20 psów. Koszt
poniesiony w 2020r. za hotelowanie i opiekę
opiek nad bezdomnymi zwierzętami
zwierz
wynosił
61.012,00zł schronisko Psiakowo oraz 22.037,91zł schronisko
nisko Wojtyszki. Łączna
Ł
kwota
83.049,91zł natomiast w roku poprzednim całkowity koszt 56.728,62 zł.
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Koszty hotelowania zwierząt w
schronisku

2018

2019

2020

25.483,14

56.728,62

83.049,91

Wzrost wydatków ponoszonych na hotelowanie oraz opiekę
opiek nad bezdomnymi zwierzętami
zwierz
nieustannie zwiększającą
ą ą się ponieważ liczba zwierząt przebywający
ących w schronisku
zwiększa się oraz ich koszt utrzymania wzrasta.
Dostrzegalnym, pozytywnym zjawiskiem jest liczba adopcji zwierząt.
zwierz
Należy
wyjaśnić, iż podając liczbęę adoptowanych zwierząt,
zwierz uwzględnia sięę zarówno zwierzęta,
zwierz
które
zostały odebrane ze schronisk
schroni
przez swoich dotychczasowych właścicieli,
ścicieli, jak również
równie
zwierzęta
ta adoptowane przez nowych opiekunów. Dane dotyczące
dotyczące adopcji zwierząt
zwierz
ze schronisk odnosząą sięę tylko do psów i obrazuje to zamieszczony poniżej
poniżej wykres.

Poziom adopcji zwierząt
w poszczególnych latach.

2020
2019
2018
6szt.

5szt

18szt.

zwierz t gospodarskich jest to budynek inwentarski
Gmina zabezpiecza takżee miejsce dla zwierząt
byłej bazy skupu żywca
ywca zlokalizowany na działce nr 217/9 w obrębie
obrębie Stolniki , jednak w
roku ubiegłym, podobnie jak w latach poprzednich, nie było konieczności
konieczności przekazania we
wskazane miejsce jakichkolwiek zwierząt
zwierz gospodarskich.
Opiekę weterynaryjnąą nad bezdomnymi zwierzętami
zwierz tami z terenu Gminy Cielądz
Ciel
od 2017r.
zapewnia, na podstawie zawieranych umów Lecznica dla zwierząt
zwierząt ,,Feniks” z siedzibą
siedzib
w miejscowości
ci Lubania 93.96-208
93.96
Lubania prowadzona przez Lekarza Weterynarii
Mirosława Charążka.
ka. W ramach realizacji umowy weterynarz zobowiązany
zobowiązany jest do:
1. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
zdarze drogowych z
udziałem zwierząt.
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2. eutanazji ślepych
lepych miotów;
3. zapewnienia zwierzętom
ętom przebywającym
p
cym w lecznicy humanitarne warunki egzystencji,
wyżywienie
ywienie oraz opiekę lekarską- weterynaryjną.
W roku 2020 koszt poniesiony za usługę
usług lekarza weterynarii wyniósł 8197,20 zł. Dla
porównania w roku 2019 na zapewnienie opieki weterynaryjnej wydatkowano
wydatk
w kwocie
8.380,80zł natomiast w roku poprzednim w kwocie 7452,00zł.

Koszty poniesine za usługi
weterynaryjne
2018

2019

7.452,00

8.380,80

2020
8.197,20

W związku
zku z odbiorem, transportem i utylizacją
utylizacj martwych ptaków oraz zwierząt
zwierz została
podpisana umowa z Panem Mirosławem Boguszewskim, który prowadzi działalność
działalno
gospodarczą przy ul. Reymonta 16,96-200
16,96 200 Rawa Mazowiecka. W ramach realizacji umowy
do usług rakarskich należy:
- dojazd do wskazanej lokalizacji
- załadunek padłych zwierząt
zwierz lub ich części w miejscu padnięcia
ęcia zwierzęcia
zwierz
- uprzątnięcie
cie i dezynfekcja miejsca zdarzenia
- utylizacja
acja zwłok zwierzęcia.
zwierzę
W roku 2020r. koszt poniesiony za usługę
usług rakarską wyniósł 3.600,00 zł w roku 2019 kwota za
wykonaną usługę wynosiła 3.900,00zła
3.900,00zł w roku 2018r.-2.592,00zł
W 2020 roku zostały wzmocnione działania edukacyjne na temat problemu zwierząt
zwierz
bezdomnych
ezdomnych poprzez regularne zamieszczanie zwierząt
zwierz t bezdomnych na stronie Urzędu
Urz
oraz
na tablicach informacyjnych u sołtysów wsi na temat zwierząt
zwierz t przebywających
przebywają
w schronisku
Psiakowo, które czekająą na adopcję.
adopcj W ograniczeniu bezdomności
ści zwierząt
zwierz została
zaangażowana
owana Szkoła Podstawowa w Cielądzu
Ciel
oraz Szkoła Podstawowąą w Sierzchowach.
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Realizacja programu pn. ,, Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Cielądz.
Gmina Cielądz w dniu 27.03.2020r. złożyła wniosek o dofinansowanie niniejszego
zadania. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi pismem znak: ZI.411.1328.2020.10445 z dnia 03.08.2020r.( data wpływu do tut.
Urzędu 10.08.2020r). poinformował Gminę Cielądz, że zadanie pn. „Usuwanie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cielądz zostało
zakwalifikowane do dofinansowania w ramach ww. zadania. Kwota dofinansowania
wynosiła 68.211,00 zł. W dniu 14.12.2020r. został podpisany aneks do umowy, z którego
wynika, że Gmina Cielądz otrzymała dofinansowanie w wysokości 61.430,00 zł
Celem sprawozdania jest przekazanie informacji o zakończeniu w grudniu 2020r. zadania pn.
„Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cielądz, w ramach
realizowanego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest przyjętego Uchwałą
1.

2.

3.

4.

NR XIV.88.16 RADY GMINY CIELĄDZ Z DNIA 25.01.2016R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA
„PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY CIELĄDZ”,
NR XV.102.16 RADY GMINY CIELĄDZ Z DNIA 21.03.2016R. W SPRAWIE
„REGULAMINU
DOFINANSOWANIA
KOSZTÓW
USUWANIA
I
UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMNIY
CIELĄDZ”,
NR XIX.126.16 RADY GMINY Z DNIA 27.09.2016R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ ,,W
SPRAWIE REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW USUWANIA I
UNIESZKODLIWIENIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY
CIELĄDZ,
NR XXVI.171.17 RADY GMINY Z DNIA 27.04.2017R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR
XV.102.16 ,, W SPRAWIE REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW
USUWANIA I UNIESZKODLIWIENIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z
TERENU GMINY CIELĄDZ.

W realizacji zadania uczestniczyło 53 osób fizycznych. W sumie w roku 2020 usunięto
168,22Mg. Zakres prac obejmował załadunek, transport, demontaż i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest. Porównując rok poprzedni usunięto następującą ilość
wyrobów azbestowych.

Koszt zadania
Ilość podmiotów,
które skorzystały w
danym roku ze
środków WFOŚiGW
Ilość zutylizowanych
wyrobów
zawierających
azbest (Mg)
Łącznie

2016
92.634,87

2017
42.715,14

2018
57.818,04

2019
34.384,61

2020
69.255,69

141

47

55

38

53

258,97

168

158,93

93,64

168,22

847,76 Mg
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Pomoc finansowa zrealizowana została na podstawie Umowy dotacji, w której kwota
dofinansowania obejmowała 88,70% kosztów kwalifikowanych a 11,30% należało po stronie
Gminy. Prace rozpoczęto
ęto dnia 10.09.2020r.i zakończono 28.09.2020r.Wykonawc
Wykonawcą zadania była
firma REVOL Sp. z.o.o. sp.k ul. Senatorska 21/30-31,
21/30
93-192 Łódźź wybrana w trybie zapytania
ofertowego. Zadanie zostało zrealizowane z zachowaniem
achowaniem wszystkich obowiązujących
obowi
w tym
zakresie zasad. Płyty azbestowo –cementowe
cementowe zabezpieczono przed rozprzestrzenianiem się
si
azbestu w środowisku i przewieziono na składowisko odpadów niebezpiecznych w Rawie
Mazowieckiej ZGO AQUARIUM Sp. z o.o ul. Katowicka
Katowicka 20.W ramach działań
działa edukacyjnych
mieszkańcy
cy otrzymali wszelkie niezbędne
niezb
informacje dotyczące
ące sposobu bezpiecznego
użytkowania i postępowania
ępowania z wyrobami zawierającymi
zawieraj cymi azbest. Zrealizowane zadanie zostało
oznakowane zgodnie z warunkami umowy.
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Program współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku Publicznego na rok 2020
Program Współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został przyjęty przez Radę
Gminy Cielądz uchwałą Nr XI/87/19 z dnia 25 listopada 2019 roku , zgodnie z art. 5a pkt 1
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt Programu opracowano w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy
Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego. Projekt Programu był konsultowany z organizacjami pozarządowymi
zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/165/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 października
2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pożytku publicznego i podmiotami , o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Program szczegółowo określa finansowe i pozafinansowe zasady współpracy Gminy
Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Określa też obszary zadań własnych gminy, które mogą być realizowane we
współpracy z organizacjami wskazując jednocześnie te, które mają priorytetowe znaczenia
dla mieszkańców gminy. Współpraca Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się
w dwóch
równoznacznych płaszczyznach: w formie finansowej i poza finansowej.
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
Współpraca Gminy Cielądz
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na płaszczyźnie finansowej odbywała się
w roku 2020 przede wszystkim poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych przez
uprawnione podmioty w trybie otwartych konkursach ofert z jednoczesnym udzielaniem
dotacji na ich realizację. Współpraca o charakterze pozafinansowym w roku 2020 odbywała
się poprzez wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania, wynajmowanie
bezpłatnie obiektów sportowych oraz pomieszczeń na działalność organizacji będących
własnością gminy, udzielanie pomocy w zakresie składania wniosków oraz pomocy przy
składaniu sprawozdań z realizacji zadań.
Przedmiotem zlecania mogły być zadania własne gminy określone ustawą z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieszczące się w sferze zadań publicznych
określonych w art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Za priorytetowe zadania publiczne Gminy Cielądz w 2020 roku uznano:
Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) prowadzenie zajęć szkoleniowych z osobami dorosłymi i młodzieżą z terenu gminy
w dziedzinie piłki nożnej w klubach sportowych działających na terenie gminy oraz
udział tych grup w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej
Z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja dorobku ludowego
mieszkańców gminy,
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Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) organizacja zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
do ukończenia 25 roku życia oraz osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy
w miejscu ich zamieszkania.
Na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych ogłoszone zostały otwarte
konkursy ofert na zasadach i w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organizacje, które w roku 2020 realizowały zadania publiczne na podstawie zawartych
umów:
1. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
,, DOBRO DZIECI ‘’ z siedzibą Rawie Mazowieckiej ul. Kazimierza Wielkiego 9/4
- Fundacja ,, OBUDŹMY NADZIEJE ‘’ z siedzibą w Rawie Mazowieckiej
ul. Solidarności 2A
2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
- Ludowy Klub Sportowy ,, ORLĘTA’’ Cielądz, z siedzibą w Niemgłowach Nr 9
- Ludowy Klub Sportowy Grabice z siedzibą w Grabicach Nr 53
3. W zakresie szerzenia kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej z siedzibą w Sierzchowach Nr 91
- Stowarzyszenie Kulturalno- Historyczne ,, CYMBARKA’’ z siedzibą w Cielądzu
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Opoczyńsko – Rawsko Mazowieckiej z siedzibą
w Sierzchowach Nr 2A.
Uczestnikami realizowanych zadań publicznych w roku 2020 byli:
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- osoby dorosłe
i młodzież z terenu gminy w dziedzinie piłki nożnej 93 osób.
2) w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, członkowie zespołów ludowych działających na terenie gminy 50
osób
3) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wykonywanie zabiegów
rehabilitacyjnych dla dzieci 5 osób, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych
dla osób dorosłych niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania 4 osoby.
Ogółem
w realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku
publicznego i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020
uczestniczyło 152 osób.

Środki finansowe z budżetu Gminy planowane na realizację zadań publicznych w roku
2020 w wysokości 149120,00 zł, w tym na:
1. Kultura , sztuka, ochrona dób kultury i dziedzictwa narodowego - 26000,00 zł.
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 85000,00 zł.
3. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - 38120,00 zł.
Po zakończeniu realizacji zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność w zakresie pożytku publicznego i złożeniu sprawozdań końcowych z ich
realizacji stwierdzono , że organizacje wykorzystały dotacje w wysokości 146150,58 zł.
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Zwrot niewykorzystanej dotacji przez organizacje w roku 2020 przedstawia się
następująco:
1. Ludowy Klub Sportowy Grabice - zwrot dotacji w wysokości 2118,00 zł.
2. Ludowy Klub Sportowy ,, ORLĘTA’’ Cielądz – zwrot dotacji w wysokości 371,42
zł,
3. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Opoczyńsko – Rawsko Mazowieckiej- zwrot dotacji
w wysokości 480,00 zł.
Ogólna kwota niewykorzystanej dotacji na realizacje zadań publicznych w roku 2020
wyniosła 2969,42 zł.
Koszt całkowity realizacji zadań publicznych w roku 2020 wyniósł 162192,58 zł , w tym:
- dotacja z budżetu Gminy w wysokości 146150,58 zł,
- środki finansowe własne organizacji realizujące zadania publiczne w wysokości
4500,00zł,
- wkład osobowy własny praca wolontariuszy w wysokości 11450,00 zł.
Zadania publiczne są zlecane organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego biorącym udział w otwartych konkursach ofert na podstawie
umów określających szczegółowe zasady realizacji zadań oraz sposób wykorzystania i
rozliczania przyznanych dotacji.
Środki finansowe z budżetu Gminy Cielądz na realizację Programów współpracy
Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w latach 2018- 2020.

L.p.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj zadania
publicznego

Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych
Szerzenie kultury,
sztuki, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego
Wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej
Działalność na rzecz
rodziny, macierzyństwa ,
rodzicielstwa i ochrona
praw dziecka

Razem:

Środki finansowe w roku ( zł )

Ogółem

2018

2019

2020

27000,00

31120,00

38120,00

96240,00

24000,00

21000,00

26000,00

71000,00

83000,00

85000,00

241000,00

73000,00

3000,00

127000,00

0,00

135120,00

0,00

149120,00

3000,00

411240,00
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W latach 2018 – 2020
wysokość środków finansowych na realizacje zadań publicznych
realizowanych w ramach Programu współpracy Gminy Cielądz wzrastała systematycznie ,w każdym
roku realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w Programie współpracy Gminy Cielądz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku
publicznego. W roku 2020 kwota środków finansowych w ramach dotacji z budżetu Gminy
na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Gminy Cielądz , wzrosła
o kwotę 14 000,00 zł w porównaniu z rokiem 2019, w tym :
- w zakresie działalności na rzecz osób niepełno sprawnych o 7000,00 zł,
- w zakresie szerzenia kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 5000,00 zł,
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o 2000,00 zł.
Udział środków finansowych własnych i wysokość wkładu
pozarządowych realizujących zadania publiczne w latach 2018- 2020.

L.p

1.

2.

3.

4.

Nazwa organizacji

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Sierzchowskiej
Stowarzyszenie
Przyjaciół Wsi
Opoczyńsko Rawsko
Mazowieckiej
Stowarzyszenie
KulturalnoHistoryczne
,, CYMBARKA’’
Ludowy Klub
Sportowy ,,
ORLĘTA’’ Cielądz

5.

Ludowy Klub
Sportowy Grabice

6.

Fundacja
,, OBUDŹMY
NADZIEJE’’

Stowarzyszenie
Rodziców i
Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych
,, DOBRO
DZIECI’’
Razem

Udział środków finansowych
własnych ( zł)
2018
2019
2020

osobowego

organizacji

Udział wkładu osobowego ( zł)
2018

2019

2020

700,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

220,00

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

1600,00

2000,00

2000,00

5617,00

6027,00

6970,00

0,00

0,00

0,00

1100,00

1100,00

1200,00

240,00

1800,00

1800,00

3000,00

900,00

1080,00

0,00

0,00

0,00

1200,00

900,00

1200,00

4500,00

12137,00

10247,00

11450,00

7.

2540,00

4100,00
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Koszt całkowity realizacji zadań publicznych w latach 2018-2020

Lp.

Źródło finansowania

2018

2019

2020

1.

Dotacja

127000,00

134285,55

146150,58

2.

Środki finansowe

2540,00

4100,00

4500,00

3.

Wkład Osobowy

12137,00

10247,00

11450,00

141677,00

148632,55

162100,58

Razem:
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REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W/w programy realizowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Jednym z głównych zadań Komisji jest realizacja zadań nałożonych przez
ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała swoje zadania
w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zatwierdzony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/100/20 Rady Gminy Cielądz oraz
Program Narkomanii- zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/146/2017 z dnia 19 stycznia 2017r.
Programy te realizowane są z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane
tylko i wyłącznie na realizację tych Programów.
W celu udzielenia mieszkańcom gminy efektywnej pomocy w sytuacjach przemocy
w rodzinie wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków zatrudniono psychologa,
który dyżurował w każdy I i III poniedziałek miesiąca w Ośrodku Zdrowia w godzinach
11:30-13:30, oraz zespoły robocze dyżurujące w siedzibie Urzędu Gminy. W roku 2020
psycholog przyjął 22 osoby co przełożyło się na 93 godziny terapeutyczne. Wydatki z tego
tytułu wyniosły 4.800,00zł.
W roku 2020 odbyto 11 dyżurów oraz 6 posiedzeń całej komisji.
Komisja na posiedzeniach i dyżurach :
- opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- rozpatrywała wnioski o leczenie odwykowe (kompletowano dokumenty)
w sprawach profilaktyki
współdziałała ze szkołami, policją, GOPS,
i zapobiegania problemom alkoholizmu i narkomanii,
- sporządzała ankiety, sprawozdania, bieżącą korespondencję oraz uczestniczono w
szkoleniach i naradach,
przeprowadzała
kontrole
przestrzegania
zasad
i
warunków
korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cielądz.
Wystosowano 9 wezwań na rozmowy z osobami z problemami alkoholowymi z terenu
gminy( zgłoszenia ze strony członków rodziny, Powiatowej Komendy Policji).
Punkty sprzedaży napojów alkoholowych w gminie w roku 2020:
Ogółem punkty z napojami przeznaczonymi do spożycia
poza miejscem sprzedaży - 12
w tym - piwo do 4,5%
- 12
- 4,5% - 18%
-12
-pow.18%
-12
w miejscu sprzedaży -1, piwo do 4,5%
Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszej gminy przypada 306
mieszkańców.
Komisja prowadzi ścisłą współpracę z Punktem Konsultacyjno - Interwencyjnym
„Pogotowie Rodzinne” w Rawie Mazowieckiej, który udziela porad w zakresie: prawnym,
socjalnym i wsparcia psychologicznego, pomocy w pisaniu pism procesowych, w pisaniu
pozwów w sprawach rodzinnych. Na rozmowy dotyczące nadużywania alkoholu wezwano 9
osób.
Do poradni odwykowej skierowano 4 osoby, stałemu leczeniu z naszego terenu w roku 2020
poddał się 1 pacjent. Komisja wspomagała finansowo jego leczenie.
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Komisja ściśle współpracuje z Powiatową Komendą Policji w Rawie Mazowieckiej oraz
Stowarzyszeniem „Pogotowie Rodzinne” im. Jolanty Fadeckiej w Rawie Mazowieckiej.
We wszystkich szkołach na naszym terenie prowadzone są prelekcje przez:
wychowawców, pedagoga szkolnego, przedstawicieli policji, członków GKRPA - na temat
szkodliwości alkoholu i narkotyków oraz szkodliwości palenia papierosów i uzależnień
behawioralnych (uzależnienia od komputera, telefonu gier itp.).
W szkołach pracował zgodnie z planem pracy psycholog w okresie roku szkolnego w
zakresie działań diagnostycznych dotyczących konkretnych uczniów. W roku 2020 w
związku z pandemią Covid-19 zadania te realizowane były on-line.
Organizowane były również różne konkursy i kampanie
uzależnień, które komisja wspierała finansowo.

związane

z

problematyką

Do innych przedsięwzięć, w których Komisja angażowała się finansowo należy zaliczyć:
- sfinansowanie szkolenia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi,
- sfinansowanie działalności punktu pomocy psychologicznej w Cielądzu dyżur psychologa –
specjalisty ds. uzależnień 2 razy w miesiącu,
- sfinansowanie organizacji Biegu Niepodległości w celu propagowania zdrowego stylu życia.
W związku z pandemią bieg ten miał charakter wirtualny i przeznaczony był dla uczniów
naszej szkoły. Do biegu można było się zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy . Następnie
w dniu 11 listopada należało wykonać 2 minutowy bieg. Nagrać filmik i przesłać na podany
w formularzu e-mail. Do biegu zgłosiło się 21 uczniów. Wszyscy uczniowie biorący udział
w Biegu Niepodległości zostali nagrodzeni medalami.
Istotnym, ale dość trudnym zjawiskiem do ujawnienia jest sprzedaż alkoholu
w sklepach osobom nieletnim i nietrzeźwym - środowisko objęte pomocą z tytułu
problemów alkoholowych. W miesiącu październiku przeprowadzono kontrole dwóch
punktów sprzedaży: Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Sierzchowach, którego właścicielem
jest Pan Sławomir Stępień
i Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Cielądzu, którego
właścicielem jest Pan Gabriel Sypka. Kontrole przebiegły prawidłowo i nie wykryto żadnych
nieprawidłowości.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie przeprowadzonych wywiadów
stwierdził, że na terenie gminy istnieje 97 rodzin ogólnie objętych pomocą, w tym
z problemem alkoholowym - 13 rodzin objętych również pomocą finansową przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 12.700,00 zł
Ekonomiczne konsekwencje picia alkoholu przez jednostki ponosi całe społeczeństwo.
Znaczna kwota świadczeń wydatkowanych w ramach działania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
to świadczenia związane z rodzinami
z problemem alkoholowym.
Powyższe dane liczbowe nie oddają jednak drastycznych sytuacji i zdarzeń związanych z
alkoholem i jego nadużywaniem .
Większość przypadków nie jest nigdzie odnotowywana , a bardzo
często informacja o piciu nie wychodzi poza najbliższą rodzinę, czy środowisko .
Wynika to z małej świadomości społecznej i małej wiedzy na ten temat, mimo coraz
większego dostępu do informacji . Wysokość środków uzyskanych przez gminę w 2020r
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła 38.854,54 zł.
Dokonując analizy działalności należy stwierdzić, że realizowane były wszystkie
zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
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Należy stwierdzić, że zagrożenie problemem, jakim jest alkoholizm na terenie gminy
Cielądz nadal istnieje .
Każdy zgłoszony oficjalnie przypadek do rozpatrzenia przez Komisję to nieszczęście, które
bardzo często wiąże się z cierpieniem rodziny i przenosi się na relacje międzysąsiedzkie.
W tych sprawach Komisja starała się prowadzić swoje działania ostrożnie, kierując sprawy
w ten sposób , żeby w konkretnym przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej
zminimalizować problem.
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Program Przeciwdziałania Patologii Społecznej – Narkomanii
Realizacja zadań ujęta została w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2017 – 2020 uchwalonych przez Radę Gminy Cielądz.
Na realizację Programu przeznaczono kwotę 2400,00 zł.
W szkołach podstawowych w Cielądzu i Sierzchowach w ciągu roku szkolnego na
spotkania z rodzicami zapraszani są przedstawiciele policji, na których szczegółowo
omówiono zagrożenia wynikające z używania środków odurzających i substancji
psychotropowych. Przeprowadzone zostały
zajęcia
na temat przeciwdziałania
uzależnieniom. Miały one na celu podniesienie wiedzy uczestników na temat zagrożeń
związanych z używanie środków odurzających, alkoholu czy nikotyny. Edukacja uczniów i
rodziców ma na celu wyeliminowanie zagrożenia kontaktu z narkotykami , wskazanie form
udzielania pomocy osobom zagrożonym, czy wskazanie miejsc terapii.
W wymienionych szkołach utworzone są kąciki profilaktyczne w przedmiocie uzależnienia
od środków odurzających i narkotyków.
Tematyka ta jest obecna ciągle w bieżącej pracy szkół z naszej gminy.
Niestety w związku z zaistniałą w kraju i na świecie sytuacją epidemiczną oraz koniecznością
wprowadzenia nauczania zdalnego powyższe spotkania nie mogły się odbyć. Nie mniej
jednak kiedy dzieci wrócą do szkoły wszystkie te działania będą dalej realizowane.
Reasumując w 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wykonywała swoje zadania przy najlepszym wykorzystaniu środków
i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy.
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Realizacja uchwał Rady Gminy Cielądz
W 2020 roku Rada Gminy Cielądz obradowała ogółem na pięciu sesjach. Z uwagi
na ogłoszony w kraju stan epidemii częstotliwość sesji oraz ich tematyka była ograniczana
do realizacji koniecznych zadań. W związku z sytuacją epidemiczną wprowadzone zostały
przepisy pozwalające na dostarczanie radnym materiałów na sesje w wersji elektronicznej.
Również uchwalony na sesji w miesiącu sierpniu Statut Gminy Cielądz uwzględniał taki
sposób komunikacji z Radą Gminy.
Podczas obrad Rada Gminy Cielądz podjęła łącznie 42 uchwały. Wszystkie uchwały,
terminie 7 dni od dnia ich podjęcia były przekazane do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem - Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw finansowych –
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.
Organ nadzoru stwierdził nieważność jednej uchwały - Uchwały nr XVIII/134/20
z dnia 4 grudnia 2020 r. 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. Zastrzeżenia i uwagi nadzoru
zostały uwzględnione poprzez dokonanie stosownych zmian w przedmiotowym programie.
Największa liczba podjętych w 2020 roku uchwał dotyczyła sfery ogólno budżetowej
i finansowej, w tym min. budżetu gminy i jego zmian, wieloletniej prognozy finansowej,
pożyczek i kredytów, pomocy finansowej, zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia
absolutorium, podatków i opłat lokalnych. Bardzo istotną grupę stanowiły uchwały z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwały dotyczyły też spraw z zakresu:
gospodarowania mieniem komunalnym (dzierżawa, nabycie, obciążenie ograniczonymi
prawami rzeczowymi), planowania przestrzennego, ochrony środowiska, pomocy społecznej,
oświaty oraz współpracy. W 2020 roku Rada Gminy rozpatrywała też petycje.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem
procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty
prawa miejscowego (7 uchwał) opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego
Szczegółowy wykaz uchwał zawiera poniższa tabela.
Lp.

Nr uchwały
i data podjęcia

w sprawie

sposób wykonania

1

2

3

4

FINANSE
1

XIV/97/20
z dn.10.02.2020

zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020
rok

2

XV/112/20
z dn. 29.05.2020

zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 r.

3

XVI/115/20
z dn.12.08.2020

zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 r.

4

XVII/128/20

zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 r.

uchwały weszły w życie z dniem
podjęcia i zostały wykonane
przez jednostki

26

z dn. 16.10.2020
5

XVIII/133/20
z dn. 04.12.2020

zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 r.

6

XV/111/20
z dn. 29.05.2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2020-2039

7

XVI/114/20
z dn.12.08.2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2020-2039

8

XVII/127/20
z dn. 16.10.2020

zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na
lata 2020-2039

9

XVIII/132/20
z dn.04.12.2020
XIV/98/20
z dn. 10.02.2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2020-2039
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego

11

XIV/99/20
z dn. 10.02.2020

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego

12

XVII/129/20
z dn. 16.10.2020

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego

13

XV/113/20
z dn. 29.05.2020

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w
Łodzi

14

XVI/121/20
z dn.12.08.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru
podatków
w
formie
inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

15

XVI/116/20
z dn.12.08.2020

udzielenia Wójtowi Gminy Cielądz wotum
zaufania

XVI/117/20
z dn.12.08.2020

zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
Gminy Cielądz wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

17

XVI/118/20
z dn.12.08.2020

udzielenia
Cielądz

18

XVI/122/20
z dn.12.08.2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane
z
budową,
przebudową,
remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy
Cielądz.

10

16

absolutorium

Wójtowi

uchwały weszły w życie z dniem
podjęcia i zostały wykonane
przez jednostki

Zawarto
porozumienia
i
przekazano
dotacje
dla
Powiatowego Urzędu Pracy w
wysokości 1.500 zł oraz dla
Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej na zatrudnienie lekarza
psychiatry dla dzieci – 1.600 zł.
Na
podstawie
zawartego
porozumienia
przekazano
Powiatowi z przeznaczeniem dla
Szpitala Św. Ducha w Rawie
Maz. – na zakup łóżek
szpitalnych - kwotę 10.000 zł.
W dniu 14.09.2020 r. podpisana
została umowa z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
w Łodzi
na zaciągniecie
pożyczki w wysokości 961.681
zł w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego:„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Cielądz.
Pożyczka została zrealizowana.
Kwota pożyczki wpłynęła na
konto Gminy 23.10.2020 r.
Niniejszą uchwałą wprowadzono
zmianę inkasenta podatków w
sołectwie Grabice – w związku z
rezygnacją
dotychczasowego
sołtysa i wyboru nowego sołtysa.
Raport
został
rozpatrzony,
sprawozdanie zostało przyjęte i
opublikowane
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Łódzkiego

Gminy

Na
podstawie
niniejszej
uchwały w zezwoleniach na
umieszczenie urządzeń w
pasie drogowym określana
jest opłata w wysokości 60 zł
2
za 1m .
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PROGRAMY, PROJEKTY, REGULAMINY
19

XIV/100/20
z dn.10.02.2020

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2020 rok
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2020 roku

20

XV/108/20
z dn.29.05.2020

21

XVI/124/20
Z dn. 12.08.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Cielądz

22

XVIII/135/20
z dn. 04.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Cielądz

23

XVIII/136/20
z dn.04.12.2020

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych na lata 2021-2025.

24

XVIII/134/20
z dn. 04.12.2020

przyjęcia na 2021 rok Programu współpracy
Gminy
Cielądz
z
organizacjami
pozarządowymi (…)

25

XIV/101/20
z dn.10.02.2020

wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
stanowiącej mienie komunalne gminy Cielądz

26

XV/109/20
z dn.29.05.2020

wyrażenia
zgody
na
wydzierżawienie
nieruchomości na okres powyżej 3 lat i
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
umowy

27

XV/110/20
z dn.29.05.2020

wyrażenia
zgody
na
wydzierżawienie
nieruchomości na okres powyżej 3 lat i
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
umowy
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XVI/123/20
z dn. 12.08.2020

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
położonych w miejscowości Ossowice

Została wykonana i zrealizowana
zgodnie z założeniami.
Program zrealizowano zgodnie
z jego założeniami, a określona w
Programie
kwota
została
wykorzystana w 95 % (94.847 zł)
i wydatkowana na zadania w nim
ujęte.
Na podstawie niniejszej uchwały
odstąpiono w II półroczu 2020 r.
od odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji oraz
wprowadzono limit odbierania
zużytych opono – do 6 sztuk.
Uchwała
stanowi
podstawę
prawną
do
wypełnienia
obowiązków organizatorskich w
zakresie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy
Uchwała stanowiła obligatoryjny
załącznik
do
wniosku
o
zatwierdzenie taryf za wodę
i ścieki.
Wojewoda Łódzki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził
nieważność uchwały.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Uchwała została zrealizowanaaktem notarialnym z dnia
29.06.2020 r. zawarto umowę
sprzedaży
nieruchomości
gminnej położonej w Ossowi-cach, składającej się z następujących działek ewidencyjnych:
479/1 o pow. 0,0100 ha, 479/2 o
pow. 0,0031 ha, 479/3 o pow.
0,0500 ha, 479/4 o pow. 0,0022
ha, 479/5 o pow. 0,0100 ha – za
cenę w kwocie 3.500 zł.
W dniu 30 czerwca 2020 r.
zawarto umowę dzierżawy z
firmą P4 Sp. z o.o. części działki
nr 261 w Cielądzu o pow. 144 m2
na budowę wieży telekomunikacyjnej na okres 10 lat za kwotę
rocznego czynszu 12 tys. zł.
W dniu 8 września 2020 r.
zawarto umowę dzierżawy z
Polską Spółką Gazownictwa Sp.
z o.o. części działki nr 261 w
Cielądzu o pow. 2.500 m2 na
budowę stacji LNG na okres 10
lat za kwotę rocznego czynszu 4
tys. zł.
Uchwała została zrealizowana –
w dniu 13.10.2020 r. zawarto w
formie aktu notarialnego umowę

28

29

XVII/130/20
z dn.16.10.2020

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym
dzierżawcą

30

XVIII/137/20
z dn.04.12.2020

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
przetargu nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne Gminy Cielądz

31

XIV/104/20
z dn.10.02.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Cielądz, dla obrębów
Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia oraz
fragmentu obrębu Mroczkowice.

32

XIV/105/20
z dn.10.02.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy
Cielądz z dnia 30.10.2019 r. w sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz.

33

XVIII/138/20
z dn. 04.12.2020

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

34

XVI/120/20
z dn.12.08.2020

określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Cielądz, w roku szkolnym 2020/2021

zamiany nieruchomości: działki
nr 279/3 o pow. 0,16 ha,
stanowiącą własność Gminy
Cielądz, na działkę o nr 279/2 o
pow.
0,0,15
ha,
będącą
własnością osoby fizycznej działki położone w miejscowości
Ossowice.
W dniu 10.11.2020 r. zawarto
umowę
dzierżawy
części
pomostu
technicznego
wieżowego zbiornika wodnego
zlokalizowanego na działce nr
943/3 w Cielądzu na okres 3 lat
tj. do dnia 10.11.2023 r.
Czynsz dzierżawny ustalono na
kwotę 1.400 zł rocznie (netto).
Aktem notarialnym z dn.
28.04.2021
r.
dokonano
sprzedaży
nieruchomości
gruntowej
położonej
w
miejscowości Wisówka – działki
nr ew. 184/4 i nr 185/3 o pow.
łącznej 738 m2 – za cenę 4.250 zł

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
O
podjęciu
uchwały
o
przystąpieniu do sporządzania
planu Wójt Gminy Cielądz
zawiadomił instytucje i organy
właściwe
do
uzgadniania
i opiniowania planu.
Uchwała
jest
realizowana.
Projekt
planu
został
zaopiniowany przez komisję
urbanistyczną oraz uzgodniony
przez właściwe instytucje i
organy. Na postawie uzyskanych
opinii i uzgodnień wprowadzane
są zmiany do projektu planu. W
najbliższym czasie projekt planu
będzie wyłożony do publicznego
wglądu.
Uchwała
jest
realizowana.
O
podjęciu
uchwały
o
przystąpieniu do sporządzania
planu Wójt Gminy Cielądz
zawiadomił instytucje i organy
właściwe
do
uzgadniania
i opiniowania planu.

OŚWIATA
Uchwała została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Woj.
Łódzkiego, stanowi podstawę do
określania
w umowach
z
rodzicami dowożącymi dzieci
niepełnosprawne
do
szkół,
wysokości
zwrotu
kosztów
ponoszonych z tego tytułu

OPIEKA SPOŁECZNA
35

XV/107/20
z dn.29.05.2020

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
Gminy Cielądz

Przyjęto
ocenę
zasobów
pomocy społecznej dokonaną

29

w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji
społecznej
i
demograficznej.
Zasoby
obejmowały
infra-strukturę,
kadry,
organizacje
pozarządowe
i
nakłady
finansowe na zrealizowane
zadania oraz dane dotyczące
osób i rodzin korzystających z
pomocy społecznej.

ORGANIZACJA i INNE
36

XIV/106/20
z dn.10.02.2020

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2020 rok

37

XVI/119/20
z dn.12.08.2020

Statutu Gminy Cielądz

38

XIV/102/20
z dn.10.02.2020
XIV/102/20
z dn.10.02.2020

rozpatrzenia
petycji
dotyczącej
zmiany
przepisów prawa
rozpatrzenia
petycji
dotyczącej
zmiany
przepisów prawa miejscowego oraz poparcia
petycji

40

XVI/125/20
z dn.12.08.2020

rozpatrzenia petycji

415

XVI/126/20
Z dn.12.08.2020

pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej
przez Koalicję Polska Wolna od 5G

42

XVII/131/20
z dn. 16.10.2020

Wstępnego
miejsca
lokalizacji
nowego
przystanku komunikacyjnego przy drodze
powiatowej nr 411E w miejscowości
Gortatowice

39

Uchwała
została
w
pełni
zrealizowana
Komisja
Rewizyjna
w oparciu o
zatwierdzony
plan
pracy
przeprowadziła w 2020 roku
kontrole w Urzędzie Gminy i
gminnych jednostkach.
Statut
opublikowany
w
Dzienniku Urzędowym Woj.
Łódzkiego. Stanowi o ustroju
Gminy Cielądz, określa zasady
działania Rady Gminy i jej
organów.
Przewodnicząca Rady Gminy
poinformowała
wnoszącego
petycje – Panią Renatę Sutor,
o sposobie ich rozpatrzenia. Treść
petycji
oraz
sposób
ich
załatwienia zostały zamieszczone w BIP.
Przewodnicząca Rady Gminy
poinformowała
wnoszącego
petycję
o
sposobie
jej
rozpatrzenia. Treść petycji oraz
sposób jej załatwienia zostały
zamieszczone w BIP.
Przewodnicząca Rady Gminy
poinformowała wnioskodawcę o
pozostawieniu
petycji
bez
rozpoznania.
Wójt Gminy Cielądz przekazał
20.10.2020 r. uchwałę do
Zarządu Dróg Powiatowych w
Rawie
Mazowieckiej,
by
uwzględniona
została
przy
podejmowaniu decyzji przez radę
Powiatu
o
lokalizacji
przystanków .
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Demografia Gminy
Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców gminy Cielądz wynosiła 3980 osób,
w tym 1966 kobiety i 2014 mężczyzn. Dla porównania w dniu 1 stycznia 2020 r. były to 4011
osoby (2033 – mężczyzn i 1978 - kobiety). Wykres poniżej obrazuje liczbę mieszkańców
gminy w latach 2016-2020 (rys. 1). Liczba ludności Gminy Cielądz w 2020 roku wzrosła w
stosunku do roku 2019 oraz 2018.

Liczba mieszkańców w latach 2016-2020
4020
4010
4000
3990
3980
3970
3960
3950
3940
3930
2016

2017

2018

2019

2020

Liczba mieszkańców

Rys. 1. Liczba mieszkańców Gminy Cielądz z podziałem na lata.

W gminie Cielądz rodzi się zdecydowanie więcej chłopców niż dziewczynek. Mimo
to współczynnik maskulinizacji (czyli stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet w
populacji) wynosi 102,00 (rys. 2). Wynika to z faktu, że kobiety żyją zdecydowanie dłużej
niż mężczyźni. Najliczniejszą grupę stanowią osoby między 31 a 40 rokiem życia.
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Gęstość zaludnienia w gminie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 42 os/km2. Najwięcej
osób mieszka w Cielądzu, sołectwie będącym siedzibą Urzędu Gminy. Najmniej zaś
w miejscowości Parolice (tab. 1).

1.
2.
3.
4.

MIEJSCOWOŚĆ
BRZOZÓWKA
CIELĄDZ
GORTATOWICE
GRABICE

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
176
808
99
238

5.
6.
7.
8.
9.
10.

GUŁKI
KOMORÓW
KUCZYZNA
ŁASZCZYN
MAŁA WIEŚ
MROCZKOWICE

108
333
74
206
145
169

11.
12.
13.
14.
15.
16.

NIEMGŁOWY
NOWA MAŁA WIEŚ
NOWY KOMORÓW
OSSOWICE
PAROLICE
SANOGOSZCZ

215
30
99
361
29
143

17.
18.
19.
20.
21.

SIERZCHOWY
STOLNIKI
WISÓWKA
WYLEZINEK
ZUSKI
RAZEM

343
164
55
117
68
3980
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Liczba mieszkańców
Brzozówka
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4%

2% 4%
1% 3%

Komorów
Kuczyzna

9%

20%

Łaszczyn
Mała Wieś

4%
1%

Mroczkowice
Niemgłowy

2%
9%

Nowa Mała Wieś
6%
2%
1%

Nowy Komorów
Ossowice

3%
5%
4%

Parolice

8%
4%

Sanogoszcz
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Przeważającą grupą są mieszkańcy w wieku produkcyjnym, z dominacją mężczyzn.
Z kolei grupy przedprodukcyjna i poprodukcyjna są niemal równe. Wobec tego w gminie
Cielądz mamy do czynienia ze społeczeństwem starzejącym się. Rysunek poniżej
przedstawia strukturę ludności w zależności od wieku, z podziałem na kobiety i mężczyzn
(rys. 3).
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Struktura wieku na dzień 31.12.2020 r.
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20%
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Grupa produkcyjna

Grupa poprodukcyjna

W 2020 roku w gminie Cielądz
Ciel
urodziło się 46 dzieci, w tym 29 chłopców i 17
dziewczynek. Zmarły natomiast 65 osoby, 36 mężczyzn oraz 29 kobiet. Wobec tego przyrost
naturalny stanowiący różnicę
żnicę pomiędzy
pomi
liczbą urodzeń żywych, a liczbąą zgonów w 2020 r.
był ujemny i wynosił -19.

Dynamika urodzeń i zgonów w latach 2016-2020
2016
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Rys. 2. Urodzenia i zgony w latach 2016-2020.
2016
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Finanse Gminy
Budżet Gminy Cielądz na 2020r.został uchwalony dnia 30 grudnia 2019r, uchwałą Rady
Gminy Cielądz Nr XIII/92/20. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone
zostały pięcioma uchwałami Rady Gminy oraz piętnastoma zarządzeniami Wójta Gminy.
Budżet gminy za 2020r. po stronie dochodów po zmianach zakładał plan w wysokości
22.118.666,93 zł. i został wykonany w kwocie 22.000.686,67 zł., natomiast wydatki plan po
zmianach 24.588.036,62 zł. natomiast wykonanie w wysokości22.826.657,61 zł.
Dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (stan na dzień 31.12.2020r.
wg ewidencji Gminy – 3980) wyniosły5.527,81 zł., natomiast dochody podatkowe gminy
do liczby mieszkańców gminy wyniosły 1.017,37 zł.
Budżet Gminy Cielądz na dzień 31 grudnia 2020r. zamknął się deficytem
w wysokości 825.970,94zł.
Ogólne dane z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2020r.
Lp.
I

Treść

Dochody ogółem z tego:
1 Dochody własne
2 Dotacje celowe

Budżet
Wykonanie
Plan w/g
Plan po
uchwały RG
zmianach
19 698 144,00 22 118 666,93 22 000 686,67
5 176 252,00 5 563 857,50 5 501 756,11
6 797 165,00 8 850 145,43 8 794 266,56

%
99,47
98,88
99,37

3 Część równoważąca
subwencji ogólnej

215 033,00

215 033,00

215 033,00

100,00

4 Część wyrównawcza
subwencji ogólnej

3 661 691,00

3 661 691,00

3 661 691,00

100,00

3 848 003,00 3 827 940,00 3 827 940,00
25 744 478,00 24 588 036,62 22 826 657,61
19 523 206,76 20 568 917,62 18 912 453,42
6 221 271,24 4 019 119,00 3 914 204,19

100,00
92,84
91,95
97,39

5 Część oświatowa
subwencji ogólnej
II
Wydatki ogółem z tego:
1 Wydatki bieżące
2 Wydatki majątkowe
III
IV
1

2

3
V
1

Nadwyżka dochodów nad
wydatkami
-6 046 334,00 -2 469 369,69
Przychody ogółem:
6 596 527,00 3 795 538,30
Wolne środki z lat
ubiegłych
0,00 1 099 096,99
Niewykorzystane środki
pieniężne, o których mowa
w art..217 ust.2 pkt 8
ustawy o finansach
publicznych
0,00
49 682,20
Kredyty i pożyczki
6 596 527,00 2 646 759,11
Rozchody ogółem:
550 193,00 1 326 168,61
Spłaty kredytów i pożyczek
550 193,00 1 326 168,61

-825 970,94
3 790 997,80

99,88

1 099 096,99

100,00

49 682,20
2 642 218,61
1 326 168,61
1 326 168,61

100,00
99,83
100,00
100,00
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DOCHODY
Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Cielądz w 2020r.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY CIELĄDZ W 2020 ROKU
dochody własne (inne opłaty)
dochody podatkowe w tym PIT i CIT
subwencje
pozyskane środki zewnętrzne
dotacje z Budżetu Państwa na zadania zlecone i własne
0%

5%
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15%

20%
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30%
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40%

Największą pozycję dochodów budżetu Gminy do dochodów ogółem stanowiły
subwencje, które wpłynęły w wysokości 7.704.664,00 zł. co stanowi 35%.Następną pozycją
są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gmin i jest to kwota w
wysokości 7.156.612,35 zł. co daje nam 33% dochodów ogółem. Kolejna znaczącą grupą
dochodów są dochody podatkowe uzyskane przez gminę w wysokości 3.941.615,11 zł. tj.
18% dochodów ogółem. Dochody własne gminy są to między innymi wpływy z najmów,
opłaty za pobraną wodę i odprowadzenie ścieków, opłaty śmieciowe, opłaty za zezwolenia na
sprzedaż alkoholów, darowizny, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ich
wysokość w budżecie gminy stanowi kwotę 1.560.141,00 zł. co stanowi 7% dochodów
gminy. Ostatnią grupą dochodów są dochody zewnętrzne pozyskane przez Gminę na
realizację zadań inwestycyjnych i bieżących jak również projektów z udziałem środków UE,
jest to kwota w wysokości 1.637.654,21 co stanowi 7% dochodów ogółem.
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Poniżej przedstawiamy wpływy podatkowe Gminy od osób fizycznych i osób prawnych na
przełomie lat 2018-2020 (w tys. zł).

450 801

285 468

266 246

256 935

457 821

594 397

WPŁYWY PODATKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH
NA PRZEŁOMIE LAT 2018-2020

2018
2019

PODATEK ROLNY

PODATEK LEŚNY

PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI

80 417

62 743

64 903

19 159

18 830

18 914

2020

PODATEK OD
ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH

PODATEK ROLNY

PODATEK LEŚNY

1 452

1 320
PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI

1 320

640 398

21 848

21 651

676 311

2020

22 491

2019

2 914

3 102

2 716

2018

732 509

WPŁYWY PODATKOWE OD OSÓB PRAWNYCH
NA PRZEŁOMIE LAT 2018-2020

PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
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WYDATKI
Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy w 2020r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY CIELĄDZ W 2020 ROKU
Pozostałe
Kultura i sport
Pomoc społeczna
Oświata i wychowanie
Obsługa długu publicznego
Ochrona przeciwpożarowa
Administracja
Drogi
Gospodarka komunalna
Gospodarka wodno-ściekowa
0%
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10%

15%
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35%

Największą pozycją gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną: 7.096.682,95 zł,
co stanowi 31 % wydatków ogółem oraz na oświatę i wychowanie gdzie gmina w 2020r.
wydatkowała kwotę w wysokości: 6.637.108,40 zł., co stanowi 29% wydatków ogółem.
Na wydatki związane z przebudową, modernizacją i bieżącym utrzymaniem dróg
wydatkowano 648.208,05 zł. co stanowi 3% wydatków ogółem. Na administrację (w tym są
wydatki na obsługę rady gminy, jednostek pomocniczych tj. sołtysów), wydatkowano łącznie
kwotę w wysokości 2.301.688,28zł. tj. 10% wydatków ogółem. Na gospodarkę wodnościekową wydatkowano łącznie 3.669.475,77 zł,. Wydatki na gospodarkę komunalną tj.
wydatki związane gospodarką przestrzenną, zadaniami związanymi z odbiorem odpadów,
oświetleniem ulicznym, zadaniami związanymi z programem ochrony środowiska
i programem usuwania azbestu, programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami gmina
wydatkowała łączną kwotę w wysokości 1.402.100,94 zł.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości3.914.204,19 zł, co stanowi 97%
planu. Kluczowymi inwestycjami były: modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz
przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cielądz. Łączny koszt inwestycji:
3.219.548,19

zł,.

Przebudowa

drogi

gminnej

Mała

Wieś-Wisówka,

koszt

inwestycji153.957,02 zł Wykonano również przebudowę drogi gminnej w Komorowie na
kwotę 175.219,65 zł. Ponadto ważnym elementem dla mieszkańców gminy była inwestycja
realizowana z udziałem środków z funduszu sołeckiego – przebudowa dróg gminnych
nawierzchnią betonową na którą przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 129.834,91 zł.
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W gminie Cielądz w 2020r. został wyodrębniony fundusz sołecki. Pula środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy to kwota w wysokości 336.303,84 zł. Natomiast
kwota wydatkowana: 333.839,39 zł. na następujące przedsięwzięcia:
1.

Sołectwo Cielądz planowana wysokość środków: 44.215,60 zł. W ramach tych funduszy
wykonano drobne remonty dróg gminnych w postaci dostawy kruszywa i profilowanie
dróg, utrzymanie zieleni w sołectwie, uzupełnione zostały lampy przy oświetleniu
ulicznym, zakupione i zamontowane zostały tablice edukacyjne w parku gminnym oraz
ławki na molo, zakupiono żwir w celu poprawy boiska do piłki plażowej w parku,
zakupiono pralkę przemysłową do użytku dla LKS i OSP. Łącznie wydatkowano
44.206,84 zł.

2.

Sołectwo Brzozówka planowana wysokość środków: 17.199,87 zł. W ramach tych
środków został wykonana została przebudowa drogi gminnej – utwardzenie betonem,
zakupiono i zamontowano szambo przy OSP. Łącznie wydatkowano 17.169,13Zł.

3.

Sołectwo Gortatowice planowana wysokość środków 13.176,25 zł. Wymieniono oprawy
w oświetleniu ulicznym. Łącznie wydatkowano 13.170,00 zł.

4.

Sołectwo Grabice planowana wysokość funduszu: 19.587,51 zł. Wykonano plac zabaw
przy świetlicy wiejskiej, wykonano koszenie traw na terenie sołectwa oraz bieżące
remonty dróg. Łącznie z funduszu wydatkowano: 19.257,21 zł.

5.

Sołectwo Gułki planowana wysokość funduszu: 13.618,40 zł. Fundusz przeznaczono na
przebudowę drogi gminnej podbudową betonową oraz na utrzymanie zieleni w sołectwie.
Wydatkowana kwota 13.618,40 zł.

6.

Sołectwo Komorów planowana wysokość funduszu: 26.617,79 zł. W ramach tych
środków wykonano: plac zabaw przy świetlicy wiejskiej, wykonano koszenie traw na
terenie sołectwa. Łączne wydatki z funduszu sołeckiego: 25.678,54zł.

7.

Sołectwo Kuczyzna wysokość środków: 12.336,15 zł. Do świetlicy wiejskiej zakupiono i
zamontowano

zbiornik

na

nieczystości,

zakupiono

stół

zlewozmywakowy,

przeprowadzono koszenie traw w sołectwie. Łączne wydatkowane środki z funduszu
sołeckiego: 12.223,88 zł.
8.

Sołectwo Łaszczyn wysokość środków do wydatkowania: 18.216,83 zł.W ramach tych
środków wykonano drobne remonty dróg w postaci zakupu kruszywa, utrzymanie zieleni
w sołectwie, zakupiono urządzenia na plac zabaw. Łączne wydatki z funduszu
sołeckiego: 18.048,50 zł.

9.

Sołectwo Mała Wieś planowana wysokość środków: 18.216,83 zł. Wydatkowano na
bieżące utrzymanie dróg oraz zieleni w sołectwie. Łączne wydatki: 18.209,83 zł.
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10. Sołectwo Mroczkowice wysokość środków finansowych: 16.757,71 zł. Wydatkowano na
bieżące utrzymanie dróg w sołectwie, wykonano drobne remonty w budynku OSP, oraz
zakupione sprzęt AGD. Łączne wydatki: 16.567,66 zł.
11. Sołectwo Niemgłowy planowana wysokość środków finansowych: 18.658,98 zł.
W ramach tych środków zakupiono urządzenia na plac zabaw, wykonano również
koszenie traw na boisku i placu zabaw, sporządzono dokumentację projektową na
wykonanie oświetlenia ulicznego. Łączne wydatki: 18.591,42 zł.
12. Sołectwo Ossowice planowana wysokość środków: 24.495,44 zł. W ramach wydatków
zakupiono kruszywo na drogi, wykonano koszenie traw na terenie sołectwa,
przeprowadzono remont w budynku OSP oraz w budynku świetlicy wiejskiej, jak
również zakupione zostało drobne wyposażenie świetlicy. Sporządzona została również
dokumentacja projektowa na oświetlenie uliczne. Łączne wydatki: 24.472,74 zł.
13. Sołectwo Sanogoszcz planowana wysokość środków finansowych: 15.475,46 zł.
W ramach tych środków zakupiono kamień na drogi, w świetlicy wiejskiej zostały
wymienione drzwi wewnętrzne, wykonano wymianę instalacji elektrycznej, zakupiono
przepływowy ogrzewacz wody, zakupiono kostkę brukową i obrzeża pod altanę,
wyczyszczone zostały rowy przy drodze gminnej. Łączne wydatki z funduszu sołeckiego:
15.319,48 zł.
14. Sołectwo Sierzchowy planowana wysokość środków do wydatkowania: 24.053,29 zł.
W ramach tych środków przeprowadzony został remont dróg, wykonano koszenie
poboczy, zakupiono kosze na śmieci. Łączne wydatki funduszu sołeckiego: 23.987,25 zł.
15. Sołectwo Stolniki planowana wysokość środków do wydatkowania: 16.094,48 zł.
Wykonano remont drogi gminnej poprzez zakup i rozłożenie kamienia, zakupione zostały
farby

w

celu

odnowienia

placu

zbaw,

wykonano

koszenie

poboczy.

Łączne wydatki funduszu sołeckiego: 15.808,73 zł.
16. Sołectwo Wisówka planowana wysokość środków do wydatkowania: 11.230,76 zł.
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg. Łączne wydatki: 11.215,14 zł.
17. Sołectwo Wylezinek planowana wysokość środków do wydatkowania: 14.325,85 zł.
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg.
Łączne wydatki z funduszu: 14.268,00 zł.
18. Sołectwo Zuski planowana wysokość środków do wydatkowania: 12.026,64 zł. Budowa
pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Łączne wydatki:
12.026,64 zł.
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Planowanie przestrzenne.
Na początku roku 2019 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych
było 17,68 % powierzchni gminy. W 2020 nie przystąpiono do uchwalenia kolejnych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Cielądz.
Obecnie na terenie Gminy Cielądz obowiązują następujące uchwały w zakresie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego:
•
•

•
•

UCHWAŁA NRX/73/19 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 30 października 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś
Cielądz;
UCHWAŁA NR XXXIII/174/2017 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 28 czerwca
2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Cielądz, fragmenty wsi: Cielądz, Ossowice i Komorów (uchwała straciła moc
obowiązującą w zakresie terenów o symbolach: 3.19.KD-Z, 3.20.KD-D, 3.21.KD-D,
3.22.MNu, 3.23.MNu, 3.24.MNu, 3.25.RMu, 3.26.RMu, 3.30.KD-Z, 3.31.KD-D,
3.32.KD-D, 3.33.KD-D, 3.34.KD-X, 3.35.U, 3.36.P, 3.37.U, 3.38.MNu, 3.39.MNu,
3.40.MNu, 3.41.MNu, 3.42.MNu, 3.43.MNu, 3.44.MNu, 3.46.MW, 3.47.MNu,
3.48.MNu, 3.49.KD-D, 3.50.U);
UCHWAŁA NR XXXIX/225/18 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz,
fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy;
UCHWAŁA NR XXXVII/230/2002 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 29 września
2002 r. w sprawie zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy Cielądz.

Polityka przestrzenna Gminy Cielądz została określona w obowiązującym Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cielądz (uchwalonym
Uchwałą Nr XXXV/166/2013 z dnia 29 października 2013 r.).
W 2020 r. wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje
te dotyczyły następujących przedsięwzięć:
1. Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm2
do zasilania działki o nr ew. 28 w miejscowości Cielądz, na fragmentach nieruchomości
oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 24/1, 24/7, 24/6, 24/5, 24/3, 27, 28 obręb
Cielądz, gmina Cielądz.
2. Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm2
do zasilania działki o nr ew. 94 w miejscowości Stolniki, gmina Cielądz, realizowanej na
fragmentach nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 103, 98/1, 156,
198, 142, 143, 94 obręb Stolniki, gmina Cielądz.
3. Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, realizowanej na fragmencie
nieruchomości, oznaczonej działką o nr ew. 42/2, obręb Komorów, gmina Cielądz,.
4. Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z kanalizacją
światłowodową oraz budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia, realizowanej na fragmentach nieruchomości oznaczonych działkami o nr ew.:
150, 145/2, 145/1, 140 i 155, obręb Gortatowice, gmina Cielądz.
5. Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia typu 4x120 mm2, do
zasilania działki o nr ew. 134/2, realizowanej na fragmentach nieruchomości
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oznaczonych działkami o nr ew.: 134/2, 134/3, 134/4, 135/2, 136, 137, 165/3 i 307/1,
obrębb Komorów, gmina Cielądz.
Ciel
6. Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia
cia wraz z kanalizacją
kanalizac
światłowodową stanowiącą
stanowią ą element sieci elektroenergetycznej SN oraz budowie i
przebudowie sieci niskiego napięcia,
napi cia, realizowanej na fragmentach nieruchomości
nieruchomo
oznaczonych działkami o nr ew.: 291, 911, 149, 878, 104, 93, 94/3, 94/2, 69/1, 34, 32,
71, obręb Komorów, gmina Cielądz.
Ciel
7. Rozbudowie i przebudowa budynku Ośrodka
O rodka Zdrowia w Sierzchowach realizowanej na
nieruchomości
ci oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr 317/1, 318/1 i 319/1 obręb
obr
Sierzchowy Kolonia, gmina Cielądz
Ciel
W porównaniu do roku 2019 w którym wydano
wydano 5 decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego można zauważyć
żyć tendencję rosnącą.
W roku 2020 wydano 54 decyzje o warunkach zabudowy tym samym liczba wydanych
decyzji utrzymuje sięę na tym samym poziomie co w roku ubiegły. Wśród
Wśród w/w decyzji można
mo
wyróżnić 1 dla terenów zabudowy rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 2 dla zabudowy
zagrodowej jednorodzinnej, 6 decyzji dotyczących
dotycz cych produkcji energii elektrycznej z energii
słonecznej, 18 decyzji dotyczących
dotyczących zabudowy zagrodowej ,15 decyzji dotyczących
dotyczą
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 decyzje dotyczące
dotycz ce budowy stawu, 2 decyzji dotyczących
dotycz
zabudowy rolniczej produkcji zwierzęcej,
zwierz cej, pozostałe decyzje, które nie zostały zawarte w w/w
zbiorze są decyzjami dotyczącymi
dotyczą
przeniesienia decyzji bądź ich wycofania.
wycofa
Nie wydano
w tym okresie żadnej
adnej decyzji dotyczącej
dotycz cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Procentowy udział poszczególnych form zagospodarowania terenu w decyzjach wydanych
w 2019 r. przedstawia poniższy
ższy wykres.

Stosunek decyzji

Tereny zabudowy rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Zabudowa zagrodowa jednorodzinna
Produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej
Zabudowa zagrodowa
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Budowa stawu
Zabudowa rolniczej produkcji zwierzęcej
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Wszystkie złożone w 2020 r. wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
lokalizacyjnych, były rozpatrzone pozytywnie.
W roku 2020 znacząco wzrosła liczba zaświadczeń o braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego: z 109 zaświadczeń w 2019 r. do 174 zaświadczeń w 2020
r. Liczba wydanych w 2020 r. wypisów i wyrysów znacznie wzrosła w porównaniu z rokiem
2019 (20 wypisów i wyrysów wydanych w 2019 r. a 46 wypisów i wyrysów wydanych w
2020 r.).
W roku sprawozdawczym gmina uzyskała następujące wpływy z tytułu:
- zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2176 zł,
- decyzji inwestycji celu publicznego – 4186 zł
- decyzji o warunkach zabudowy – 3588 zł.
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Infrastruktura drogowa.
Na stan infrastruktury
ktury drogowej w Gminie Cielądz
Ciel
składają sięę drogi gminne, powiatowe
oraz droga Nr 707 o statusie wojewódzkim. Nie występują
wyst
tu drogi o statusie krajowym.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. łączna długość dróg w gminie wynosiła 338,77 km w tym:
• droga wojewódzka Nr 707 – 9,02 km
• drogi powiatowe – 44,11 km
• drogi gminne – 213 km
Z końcem 2020 r. stan ten nie uległ zmianie i kształtował sięę na poziomie z roku 2019.
2019
Strukturę dróg gminnych ze względu
wzgl
na typ drogi przedstawia poniższy
ższy wykres:

Struktura dróg gminy Cielądz
3%
17%
gminne
powiatowe
wojewódzkie

80%

ej Gminy Cielądz
Ciel
wchodzi również jeden obiekt mostowy – wiadukt
W skład sieci drogowej
kolejowy z betonu zbrojonego w miejscowości
miejscowo ci Stolniki, usytuowany nad Centralną
Centraln
Magistralą Kolejową.
Strukturę dróg gminnych w Gminie Cielądz
Ciel
ze względu
du na typ nawierzchni przedstawia
poniższa tabela (stan na 31 grudnia 2020 r.):

Ogółem
(w km)

bitumiczna
(asfaltowa)

213

42,5

Rodzaj nawierzchni (w km)
twarda
gruntowa
naturalna
wzmocniona
betonowa tłuczniowa
(z gruntu
żwirem itp.
rodzimego)
11,4

18,4

97,00

43,70

Na terenie Gminy Cielądz
dz nie występują
wyst
ścieżki rowerowe.
W 2020 r. wydano 15 decyzji zezwalających
zezwalaj cych na umieszczenie w drogach gminnych
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
niezwi zanych z potrzebami zarządzania
zarzą
drogami
i potrzebami ruchu drogowego. Jest to nieznaczny spadek w stosunku do roku 2019, kiedy to
wydano 18 takich decyzji i znaczna
znaczn różnica
nica w stosunku do roku 2018, kiedy to wydano ponad
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40 takich decyzji. Ponad 90 proc. decyzji wydanych w 2020 r. związanych było
z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej. Wynika z
tego również znaczy spadek dochodów. Wpływy coroczne z tytułu opłat za umieszczenie
urządzeń w pasie drogi gminnej, z decyzji wydanych w 2018 r. wynoszą 10 677,51 zł,
z decyzji naliczonych w 2019 r. wynoszą corocznie 6 475,82 złotych, natomiast z decyzji
wydanych w 2020 roku wynosić będą corocznie 2 627,00 złotych. Różnica kwotowa wynika z
zakresu przedmiotowego wydanych decyzji – wydawane decyzje dotyczyły urządzeń
o niewielkiej powierzchni. Ponadto Rada Gminy w dniu 31 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę
w sprawie zmiany stawki opłat za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, podnosząc
stawkę opłaty rocznej z 30 zł na 60 zł za 1 m2 pasa drogowego, w stosunku do urządzeń
umieszczanych wzdłuż drogi. Zwiększenie stawki to częściowa rekompensata za ograniczenie
dla zarządcy drogi, co do dalszej swobody dysponowania i administrowania gruntem
stanowiącym drogę publiczną.
Natomiast decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
w celu prowadzenie robót, wydano 2020 roku 12. W roku 2019 powyższych decyzji było
wydanych 13. Wpływy jednorazowe z tego tytułu w porównaniu z latami poprzednimi
wyniosły odpowiednio:
• w 2018 r. – 16 829,75 zł.
• w 2019 r. – 7 386,50 zł.
• w 2020 r. – 3 954,50 zł
Z powyższego wynika, iż wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych jak
i umiesczenia urządzeń systematycznie malały w stosunku do lat ubiegłych. Związane było
to ze znacznie zmniejszoną liczbą wydanych decyzji, a ich zakres przemiotowy był
obejmował mniejszą powierzchnię urządzeń umieszczanych w drodze.
Ponadto wspomnieć należy iż wejście w życie ustawy o wspieraniu usług i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1815) w art. 2
wprowadziło zmiany do art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,
wprowadzając maksymalne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania
urządzeń związanych z infrastrukturą telefoniczną. Powyższa ustawa ustaliła maksymalne
stawki za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych oraz za zajęcie pasa drogowego w
celu wykonywania robót związanych z umieszczaniem tych urządzeń, co znacząco ogranicza
dochody zarządców dróg oraz swobodę administrowania pasem drogowym.
W roku 2020 wydatki na infrastrukturę drogową wyniosły łącznie
648 208,05 zł, z czego 458 978,18 złotych stanowiły wydatki związane z inwestycjami (70,8
% wszystkich wydatków) 149 934,24
złotych stanowiły wydatki związane
z bieżącymi remontami dróg (równiarki, żwir, tłuczeń, koparki – 23,1% wszystkich
wydatków), resztę, czyli 39 295,63 zł stanowiły wydatki związane z zakupem materiałów
i urządzeń służących utrzymaniu infrastruktury drogowej i pozostałe wydatki (znaki,
uchwyty, farby, przeglądy, pozostałe zakupy materiałowe, opłaty, mapy, wypisy z rejestru
gruntów, dokumentacje projektowe itp.).
Najważniejsze wydatki inwestycyjne na drogi w Gminie Cielądz w 2019 r.
Rodzaj wydatku
Przebudowa drogi gminnej 113051E w Komorowie
Przebudowa drogi gminnej 113054E Mała Wieś-Wisówka
Przebudowa dróg gminnych – podbudową betonową (Brzozówka, Nowy Komorów,
Mała Wieś, Gułki)

Kwota
(w zł.)
175 219,65
153 923,62
129 834,91
458 987,18

Razem
45

Największą inwestycją drogową w ubiegłym roku była przebudowa drogi gminnej 113051E
w Komorowie, na odcinku 0,493 km. W ramach planowanej inwestycji zmieniono rodzaj
nawierzchni z tłuczniowej na asfaltową wraz poboczami z kruszywa łamanego oraz
oczyszczono istniejące przepusty i zamontowano nowe oznakowanie. Powyższa inwestycja
wymagała ustalenia granic pasa drogowego oraz przebudowy urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej znajdujących się w drodze.
W roku 2020 Gmina Cielądz po raz kolejny pozyskała dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego, które przyznano na przebudowę drogi gminnej Mała Wieś Wisówka w
kwocie 30 500 zł. W ramach tej inwestycji wykonano podbudowę betonową na odcinku drogi
o długości 0,830 km.
Kolejną inwestycją drogową była przebudowa dróg gminnych podbudową betonową.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa 4 odcinków dróg gminnych, stanowiących dojazd
do pól i siedlisk rolniczych na terenie Gminy Cielądz, o łącznej długości 1,060 km co stanowi
powierzchnię 3700 m2. Inwestycja obejmowała mechaniczne wyrównanie terenu oraz
zagęszczenie gruntu i ułożenie nowej warstwy podbudowy z betonu pochodzącego z węzła
betoniarskiego oraz wzmocnienie poboczy zagęszczającą się pospółką. Koszt inwestycji
wyniósł 129 834,91 złotych z czego 28 000,00 zł stanowiły środki z Funduszu Sołeckiego
poszczególnych miejscowości a resztę środki własne Gminy.
Wydatki na infrastrukturę drogową w ubiegłym roku były niższe niż w latach ubiegłych, a ich
dynamikę na przestrzeni kilku ostatnich lat przedstawia poniższy wykres:

1200

Kwota wydatków na infrastrukturę drogową w gminie Cielądz w latach
2015-2020 (w tys. zł)
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Należy zaznaczyć iż znaczną część wydatków na infrastrukturę drogową stanowiły środki z Funduszu
Sołeckiego poszczególnych miejscowości. W biegłym roku sołectwa przeznaczyły łączne na ten cel
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134 798,74 zł, co stanowiło 20 % wszystkich wydatków i stanowiło to 2 procentowy wzrost w
stosunku do roku 2019.

Udział środków z funduszu sołeckiego w
ogólnej sumie wydatków na infrastrukturę
drogową w 2019 r.
20%
80%

środki z funduszu sołeckiego

pozostałe środki
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Pomoc społeczna
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020r. było 146 osób
- w wieku od 0 do 17 lat – 52 osoby
- w wieku produkcyjnym – 75 osób
- w wieku poprodukcyjnym - 19 osób
- 114 osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie przekraczała
kryterium dochodowego
- 32 osoby korzystające z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekraczały kryterium
dochodowe
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2016 – 2020
ROK

LICZBA RODZIN

2016

160

2017

154

2018

138

2019

118

2020

106

Liczba dzieci korzystających z darmowych posiłków
w szkole w latach 2016 – 2020
ROK

LICZBA DZIECI

2016

125

2017

89

2018

74

2019

69

2020

54

W styczniu 2020r. świadczenia rodzinne pobierały 223 rodziny, a w grudniu 2020r. 204
rodziny.
Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła na początku roku 334
a na koniec roku 327.
Kwota świadczeń rodzinnych w 2020r. wynosiła: 1 383 499, 64zł.
Kwota zasiłków pielęgnacyjnych w 2020r. wynosiła: 127 745, 86zł.
Na początku roku 2020r. świadczenie wychowawcze (500+) pobierało: 429 rodzin.
Na koniec roku 2020r. świadczenie wychowawcze (500+) pobierało: 435 rodzin.
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Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022 mówi,
iż najistotniejszymi problemami występującymi na terenie gminy Cielądz są:
- bezrobocie
- ubóstwo
- niepełnosprawność
- długotrwała choroba
- uzależnienia
- problemy osób w podeszłym wieku
Diagnoza problemów społecznych określa jednoznacznie, że konieczne są długofalowe
programy działań podejmowanych dla zapobiegania i przeciwdziałania społecznemu
wykluczeniu, jako zjawisku uniemożliwiającemu lub utrudniającemu jednostce lub grupie
zgodne z prawem pełnienie ról społecznych i korzystanie z dóbr publicznych.
Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyczynia się do
wdrożenia nowoczesnego modelu polityki społecznej w Gminie Cielądz, a zorientowanie jej
na wybrane grupy społeczne daje możliwość poprawy sytuacji wielu osób, a także
zaktywizowania grup podlegających wykluczeniu społecznemu.
Podstawą opracowania Strategii była wnikliwa analiza istniejących lokalnych zasobów
polityki społecznej, danych statystycznych oraz szeroka konsultacja społeczna. Pozwoliło to
na uzyskanie rzetelnych problemów i potrzeb mieszkańców Gminy. Diagnoza stanowiła
podstawę zaplanowania działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.
Cechą charakterystyczną struktury zjawisk problemów społecznych jest długotrwałe
pozostawienie osób w systemie wsparcia instytucjonalnego. Nowe podejście systemowe
zakłada wsparcie osób i rodzin. Rodzaj, forma i rozmiary usług powinny być odpowiednie do
okoliczności uzasadniających udzielenie wsparcia.
Strategia ma charakter dokumentu otwartego na wprowadzanie korekt adekwatnych do
zmieniającej się sytuacji społecznej. Zmieniające się uwarunkowania mogą wymagać
sprecyzowania nowych celów oraz doboru nowych narzędzi działania. Weryfikacja
i aktualizacja dokumentu realizowana będzie w oparciu o działania monitorujące
i ewaluacyjne.
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OŚWIATA
INFORMACJE OGÓLNE
W 2020 r. w Gminie Cielądz funkcjonowały 2 szkoły podstawowe: Szkoła
Podstawowa w Cielądzu oraz Szkoła Podstawowa w Sierzchowach oraz oddziały
przedszkolne.
Szkoła Podstawowa w Cielądzu

We wrześniu 2020 r. naukę w szkole rozpoczęło 227 uczniów, w tym 97 dziewcząt oraz
130 chłopców. W 2020 r. w w/w szkole zatrudniano 48 nauczycieli , w tym 3 nauczycieli
stażystów, 14 nauczycieli kontraktowych, 6 nauczycieli mianowanych, 25 nauczycieli
dyplomowanych.
W 2020 r. funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało
91 dzieci, w tym 37 dziewcząt i 54 chłopców.
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Szkoła Podstawowa w Sierzchowach

We wrześniu 2020 r. naukę w szkole rozpoczęło 131 uczniów, w tym 41 dziewcząt
oraz 50 chłopców. W danym roku w szkole zatrudnionych było 21 nauczycieli, w tym
1
nauczyciel stażysta, 7 nauczycieli kontraktowych, 3 nauczycieli mianowanych,
10 nauczycieli dyplomowanych.
W 2020 r. funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne, do których uczęszczało
32 dzieci, w tym 13 dziewcząt i 19 chłopców.
INFORMACJE FINANSOWE
Wydatki gminy w 2020 roku na oświatę wynosiły 6.272.819,15 zł, z czego:
- 3.802.440,00 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
- 166.044,00 zł z pozyskanych funduszy:
•

35.497,00 zł - dotacja podręcznikowa;

•

130.547,00 zł - dotacja na wychowanie przedszkolne;

- 2.304.335,15 zł – wkład własny.
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Wykres poniżej pokazuje udział procentowy w wydatkach na oświatę w 2020 roku:

Wydatki 2020

pozyskane środki
3%
wkład własny
37%
subwencja
60%

Wójt Gminy Cielądz w 2020 r. przyznał stypendia dla uczniów za osiągnięcia
w nauce, osiągnięcia artystyczne i osiągnięcia sportowe w ogólnej kwocie 10.664,00 zł.
Stypendia te otrzymało 43 uczniów. 107 uczniów otrzymało również stypendia socjalne na
ogólną kwotę 156.392,92 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie ogólnej 8.970,00 zł przyznane było
27 uczniom.
Uczniowie z terenu gminy w 2020 roku w przedziale wiekowym 18-24 lat
z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym kontynuowali naukę w szkołach średnich.
Wydatki gminy w 2019 roku na oświatę wynosiły 5.894.948,84 zł, z czego:
- 3.526.370,00 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
- 142.696,00 zł z pozyskanych funduszy:
•

29.053,00 zł - dotacja podręcznikowa;

•

113.643,00 zł - dotacja na wychowanie przedszkolne;

- 2.225.882,84 zł – wkład własny.
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Wykres poniżej
ej pokazuje udział procentowy
procento w wydatkach na oświatęę w 2019 roku:

Wydatki 2019

pozyskane środki
2%
wkład własny
38%
subwencja
60%

Wydatki gminy w 2018 roku na oświatę
o
wynosiły 5.601.699,39 zł, z czego:
- 3.358.503,00 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej,
o wiatowej, przekazanej z budżetu
budż państwa.
- 205.536,67 zł z pozyskanych funduszy:
•

32.756,67 zł - dotacja podręcznikowa;
podr

•

128.780,00 zł - dotacja na wychowanie przedszkolne;

•

40.000,00 zł - dofinansowanie wyposażenia
wyposa enia w pomoce dydaktyczne niezbędne
niezb
do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;

•

4.000,00 zł - dotacja w ramach Rządowego
Rz
programu „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”;

- 2.037.659,72 zł – wkład własny.
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Wykres poniżej
ej pokazuje udział procentowy w wydatkach na oświatę
o
ę w 2018 roku:

W roku 2017 wydatki na oświatę
światę wynosiły 5.166.706,83 zł z czego:
- 3.220.713,00 zł subwencja
ubwencja oświatowa;
oś
- 211.939,00 zł pozyskane fundusze:
• 28.000,00 zł– na zakup tablic interaktywnych i projektorów ultrakrótkoogniskowych
z Rządowego
dowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
komunikacyjnych „Aktywna Tablica”
• 13.400,00 zł - na zakup, wyposażenie
wyposa
sprzętu,
tu, aparatury oraz produktów leczniczych do
wyposażenia
enia gabinetów profilaktyki zdrowotnej znajdujących
znajdujących się w placówkach
oświatowych;
• 127.110,00 zł – dotacja na wychowanie
wycho
przedszkolne;
• 43.429,00 zł – dotacja podręcznikowa;
podrę
- 1.734.054,83 zł wkład własny.
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Wykres poniżej
ej pokazuje udział procentowy w wydatkach na oświatę
o
ę w 2017 roku:

W 2016 roku wydatki na utrzymanie szkół z terenu Gminy wynosiły 4.340.562,72 zł z czego:
- 3.203.494,00 zł – subwencja oświatowa;
oś
- 207.539,00 zł – pozyskane fundusze na:
•

12.000,00 zł - Dotacja w ramach Rządowego
Rz dowego programu „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa”;

•

27.029,00 zł – dotacja podręcznikowa;
podr

•

168.510,00 zł – dotacja na wychowanie
wych
przedszkolne;

- 929.529,72 zł – wkład własny.
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Wykres poniżej
ej pokazuje udział procentowy w wydatkach na oświatę
o
ę w 2016 roku:

Poniżej
ej przedstawiono wykres pokazujący
pokazuj
skalę zmian w finansowaniu oświaty
o
na
przestrzeni pięciu
ciu ostatnich lat.
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Finanse
inanse na remonty i drobne naprawy kształtowały się
si następująco:
2020 rok - Szkoła Podstawowa w Cielądzu
Ciel
– 14.418,19 zł;
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach – 6.090,33 zł;
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2019 rok - Szkoła Podstawowa w Cielądzu
Ciel
– 19.089,67 zł;
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach – 10.985,00 zł;
2018 rok - Szkoła Podstawowa w Cielądzu
Ciel
– 8.812,95 zł;
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach – 2.410,80 zł;
2017 rok- Szkoła Podstawowa w Cielądzu
Ciel
– 19.569,30 zł;
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach – 13.090,89 zł
2016 rok - Zespół Szkół w Cielądzu
Cielą
– 16.062,26 zł;
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach – 17.013,67 zł.
Wykres pokazuje skalęę zmian w finansowaniu remontów i drobnych napraw na przestrzeni
pięciu ostatnich lat.
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Projekty finansowane z Funduszy Europejskich
2017/2018 – Gmina Cielądz
Ciel dz realizowała dwa projekty w szkołach podstawowych
o wartość 578.662,50 PLN w tym:
- niefinansowy wkład własny (wynajem sali):
Szkoła Podstawowa w Cielądzu
Ciel
– 21.600,00 PLN;
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach - 23.548,00 PLN;
- doposażenie pracowni:
Szkoła Podstawowa w Cielądzu
Ciel
– 97.034,84 PLN;
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach - 154.683,47 PLN;
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- szkolenia, wynagrodzenia pracowników, zajęcia pozaszkolne z uczniami:
Szkoła Podstawowa w Cielądzu – 124.015,16 PLN;
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach - 157.781,03 PLN;
Projekty te były realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego i finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego, poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.
Szkoła Podstawowa w Cielądzu realizowała projekt „Nowe skrzydła”, którego celem było
podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych u 82 uczniów poprzez organizację zajęć
pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK i podniesienie kompetencji 6 nauczycieli.
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach realizowała projekt „Sposób na wiedzę”, którego
celem było podnoszenie kompetencji kluczowych i cyfrowych u 64 uczniów poprzez
organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych, w tym pracowni TIK i
podniesienie kompetencji 9 nauczycieli.
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Biblioteki i instytucje kultury.
W gminie w 2020 r. funkcjonowały 2 biblioteki. W 2020 r. nie otwierano nowych
filii. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano 1

z budynków bibliotek,

znajdujących się w Cielądzu. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił
16.797woluminów, zaś na koniec roku –17.198woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca,
łączna liczba woluminów wynosiła [4,24] na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz [4,34] na dzień 31
grudnia2020 r. W minionym roku żadna z bibliotek

nie zapewniła

możliwości

wypożyczenia płytCD i DVD, biblioteki nie posiadają tego typu wypożyczeń. Zbiory
audiowizualne w 2020 r. zostały wzbogacone o [0] pozycji. Biblioteka nie posiada takich
zbiorów. Na koniec 2019 roku było 187czytelników, natomiast na koniec 2020r. 147
czytelników. W ostatnim roku spadek czytelnictwa spowodowany był tym, że biblioteki
z powodu pandemi COVID-19 były zamknięte dla czytelników.
Na początku roku zarejestrowano [ 1] czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku
2020liczby te wynosiły [147] czytelników, którzy wypożyczyli łącznie [1825] woluminów na
zewnątrz i 42 woluminy na miejscu. W ciągu roku z usług bibliotek skorzystało [147 to
czytelnicy zarejestrowani, 1457 – to użytkownicy biblioteki w tym 252 to osoby korzystające
z Internetu] Dla porównania w roku 2019 były 2567wypożyczenia na zewnątrz i 771 na
miejscu. Biblioteka wypożycza też prasę w 2020r. na zewnątrz: 158, na miejscu 12. Dla
porównania w latach poprzednich wyglądało to tak: 2019r.- 19 na zewnątrz i 292 na miejscu.
Tak dynamiczny spadek wypożyczenia prasy spowodowany został tym, że biblioteki nie mają
funduszy na prasę codzienną i przestała być prenumerowana.
Liczba odwiedzin w 2020r. wyniosła 1934dla porównania w 2019r. było 4118 odwiedzin.
W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: [literaturę
piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, literaturę popularnonaukową].Poszczególne biblioteki zatrudniały: Cielądz – 2osoby (dyrektor, 1 pracownik na
1/4 etatu –księgowa), 1 pracownik na 1/3 etatu w Filii w Ossowicach. W ciągu roku struktura
zatrudnienia nie zmieniła się. W poszczególnych bibliotekach użytkowano [4] komputery.
W Cielądzu 3 komputery z dostępem do Internetu, 1 dostępny dla czytelnika, 1 dla potrzeb
dyrektora bez możliwości użytkowania przez użytkowników biblioteki, 1 komputer w filii z
dostępem do Internetu. Obydwie placówki posiadają również tablety, które są dostępne dla
czytelnika. Katalogi on-line na chwilę obecną nie posiada żadna z placówek. Biblioteka
posiada program biblioteczny MAK+ na koniec 2020r. wprowadzono 12.846 rekordy. GBP
w Cielądzu otrzymała z MKiDN dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie
5000,00zł.

wkład własny wyniósł 5212,44zł. Zakupiono 401 woluminy na kwotę
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10.212,44zł. W 2020 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: 2
pogadanki biblioteczne – 31 osób, 4 warsztaty – 117 osób,( Decoupage-herbaciarki, Vintage jajko wielkanocne, bombka ludowa, kwiaty z krepiny) 2 przeglądy nowości wydawniczych28 osób, przyjęcie 2 wycieczek w bibliotece – 25 osób. Biblioteki poniosły w związku z tymi
wydarzeniami wydatki w kwocie [458,64] zł. W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i
upowszechnianie czytelnictwa biblioteka wydała [104.100,00] zł.
W gminie w 2020 r. funkcjonowały następujące centra kultury: Dom Kultury, kluby,
stowarzyszenia oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Budynek Domu Kultury dostosowany jest
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W 2020 r. zorganizowano następujące wydarzenia:
warsztaty wielkanocne, warsztaty bożonarodzeniowe – Decoupage, warsztaty rękodzielnicze,
uczestniczyło w tych spotkaniach 187 osób. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem
kosztów w wysokości 5387,10 zł.
W budynku Domu Kultury funkcjonują następujące grupy artystyczne, koła i kluby:
Stowarzyszenie ,,Cymbarka”, Stowarzyszenie Pro-Musica, Klub Orlęta, Koło Gospodyń
Wiejskich.
Dom Kultury prowadzi również wynajem sali na imprezy okolicznościowe typu:
komunie, osiemnastki, konsolacje. W roku 2020 na tego typu imprezy wynajęło salę 17
rodzin. Również w tym budynku odbywają się zajęcia nauki języka angielskiego. Zajęcia te
prowadzi osoba z zewnątrz (komercyjnie). Dom Kultury udostępnia tylko salę.
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Podsumowanie
Raport o stanie gminy przygotowany został zgodnie z założeniami określonymi w art.
28 aa ustawy o samorządzie gminy. Powstał on na podstawie zebranych informacje
od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Cielądzu i jednostek organizacyjnych.
Jest on źródłem informacji o stanie gminy i opisuje sytuację gminy pod względem finansów,
środowiska, przestrzeni, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. Co roku, w podobnym
zakresie, Radzie Gminy oraz mieszkańcom Gminy Cielądz będą przedstawiane szczegółowe
dane o działalności Wójta oraz Urzędu Gminy.
Zmiany jakie zachodzą corocznie w obszarze poprawy jakości życia mieszkańców
gminy są efektem wytężonej pracy wielu ludzi. Mam nadzieję, że są one zauważane
i doceniane. Realizowane zadania inwestycyjne, to wynik pozyskanych środków
zewnętrznych. Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować kilka znaczących inwestycji
choćby w gospodarce wodno-ściekowej czy w drogach.
Mimo rosnących wydatków, sytuacja finansowa gminy jest dobra i stabilna. Stawiamy
przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne,
oświatowe były realizowane w pełnym zakresie.

Z poważaniem.

Wójt Gminy Cielądz
PAWEŁ KRÓLAK

Cielądz, maj 2021 r.
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