
P R O T O K Ó Ł Nr XXII/21 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 27 maja 2021 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, 

a zakończono o godz. 11:25. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa, stwierdzając w chwili rozpoczęcia sesji 

obecność 11. radnych (nieobecnych 5 radnych: Michał Gaca, Paweł Kłos, Rafał Kucharski, 

Michał Trzciński) i kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła 

obrady XXII Sesji Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości.  

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

Punkt 2. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa wystąpiła z zapytaniem, czy są uwagi 

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

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

następujące punkty: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XXI/21 z dn. 26.03.2021 r.  

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cielądz.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-
2035. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady 
Gminy Cielądz. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cielądz. 



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

14. Wolne wnioski. 

15. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy.  

Punkt 3.  

Protokół  Nr XXI/21 z sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2021 r. został wyłożony do 

wglądu poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnienie 

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

w głosowaniu jawnym imiennym zostały przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za". Imienny 

wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 4. 

Kolejny punkt dotyczył sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Cielądz 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok. Przewodnicząca Rady 

zaznaczyła, że sprawozdanie przekazano Radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.                                 

O przedstawienie tego zagadnienia Małgorzata Rosa poprosiła Pana Piotra Króla. 

Do sprawozdania Radni nie zgłosili zapytań. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę 

Gminy i stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 5.  

Następny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej Gminy Cielądz.  

Przewodnicząca Rady o przedstawienie tematu poprosiła Kierownik GOPS – Grażynę 

Michniewską. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag i Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

odczytała projekt uchwały. Przed głosowaniem stwierdziła kworum, a następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 11. głosami 

„za”. Uchwała Nr XXII/162/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

Punkt 6.  

Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad, dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. O przedstawienie tematu 

poprosiła Skarbnika Gminy – Gabrielę Milczarską.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż projekt uchwały zawiera uaktualnienie dochodów                        

i wydatków, i poinformowała o ich wysokości po zmianach. Zaznaczyła też, że w wyniku 



dokonanych zmian zmienił się wynik budżetu – uległ zwiększeniu o kwotę 45.991 zł i deficyt 

Gminy po zmianach wynosi 2.571.236 zł . Ponadto dokonano zmian w przychodach i w 2021 

roku zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę 1.531.717 zł,                              

a zwiększono przychody budżetu z tytułu wprowadzenia wolnych środków o kwotę 1.564.168 

zł oraz kwota niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających                    

z rozliczenia dochodów i wydatków z roku 2020 – 13.539 zł.  Poinformowała następnie                           

o planowanych do zaciągnięcia kredytach: w 2021 roku – 1.526.090 zł – na pokrycie deficytu 

budżetu oraz w 2022 roku – 398.200 zł – na wydatki dotyczące dotacji dla Powiatu 

Rawskiego. Oznajmiła, iż w wykazie przedsięwzięć dodane jest nowe zadanie –dotacja 

celowa dla Powiatu Rawskiego na rozbudowę Szpitala Św. Ducha. Łączna kwota dotacji to 

398 tys. zł, a planowane przekazanie dla Powiatu to w 2021 roku – kwota 39.800 zł i w 2022 

roku – 358.200 zł. 

Na tym Skarbnik Gminy zakończyła wypowiedź.  

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 

zatem projekt uchwały. Przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 11. głosami „za”. Uchwała Nr 

XXII/163/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

 Punkt 7.  

W niniejszym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2021 rok. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa                  

o przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy Gabrielę Milczarską. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż załącznikiem Nr 1 dokonuje się następujących 

zmian w planie dochodów:  

- w dziale 700 zwiększa się dochody majątkowe w związku z otrzymaną decyzją                                     

z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. 

„Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach dla potrzeb osób niepełnosprawnych”; 

- w pozostałych przypadkach dochody zwiększa się lub zmniejsza stosowanie do wysokości 

uzyskanych wpływów na rachunek Gminy. 

Następnie oznajmiła, iż załącznikiem nr 2 dotyczącym planu wydatków dokonuje się zmian: 

- w dziale 600 zwiększa się wydatki majątkowe na zadania związane z przebudową dróg 

gminnych w Niemgłowach oraz Stolniki-Kuczyzna – co jest też zapisane w załączniku Nr 3 – 

zadania inwestycyjne,  i po zmianach – fundusz przeznaczony na przebudowę drogi gminnej 

w Niemgłowach to kwota 170.067,46 zł, droga Stolniki Kuczyna – łączna kwota po zmianach   

300.000 zł, ponadto zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu rozliczenia dochodów                           



i wydatków w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok – kwota 

wynikająca z przypisanych odsetek na rachunku budżetu tj. 39,93 zł; kwota po zmianach na 

zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w Komorowie” wynosi 800.039 zł,  

zmniejsza się też wydatki bieżące związane ze zmianą funduszu sołeckiego Gułki; 

-  w dziale 700 zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie. „Dostosowanie Ośrodka Zdrowia 

w Sierzchowach dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota wynika z otrzymanej dotacji 

tj. 144.258 zł,  

- w dziale 754 zwiększa się planowane wydatki majątkowe na pomoc finansową dla 

Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na dofinansowanie zakupu sprzętu do 

utrzymania terenu wokół strażnicy -  5.000 zł  oraz zwiększa się dotację bieżącą dla OSP 

Cielądz – na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnego przeznaczenia  - 15.000 zł – zmiany 

te są też zapisane w załączniku Nr 7; 

- w dziale 85111 zwiększa się wydatki majątkowe na dotację celową dla Powiatu Rawskiego 

na rozbudowę szpitala w Rawie Mazowieckiej – kwota na 2021 rok to 39.800 zł; 

- w rozdziale 85154 – zwiększa się wydatki bieżące z tytułu rozliczenia dochodów i 

wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok - zmiana ta zapisana też jest                             

w załączniku nr 6 i kwota zwiększenia wydatków to 13.499,76 zł; 

- w rozdziale 90095 dodane jest nowe zadanie inwestycyjne – budowa ujęcia wód 

podziemnych w Cielądzu wraz z niezbędną dokumentacją – kwota 50 tys. zł oraz zwiększa się 

wydatki funduszu sołeckiego Gułki. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż załącznikiem Nr 4 są dokonane zmiany                             

w przychodowych i rozchodach tj. w przychodach zmniejsza się planowane kredyty                            

i pożyczki o kwotę 1.531.717,18 zł, wprowadza się przychody z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym oraz wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków za 

2020 rok –13.539,69 zł oraz wolne środki 1.564.168,56 zł. 

 Pytań do przedstawionego tematu nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Rosa przystąpiła zatem do odczytania projektu uchwały, przed głosowaniem stwierdziła 

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

podjęta jednogłośnie tj. 11. głosami „za”. Uchwała Nr XXII/164/21 i imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu  

Punkt 8. 



Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku. O przedstawienie 

projektu uchwały poprosiła Skarbnika Gminy – Gabrielę Milczarską. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż w 2021 roku planowany jest do zaciągnięcia kredyt 

długoterminowy do kwoty 1.526.090,84 zł. Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy w związku z planowanymi inwestycjami. Kredyt byłby 

spłacany w latach 2022-2035. Na spłatę kredytu i odsetek przeznaczone będą środki 

stanowiące dochody własne gminy. Niniejsza uchwała jest niezbędna do wykonania 

czynności wyboru banku do zaciągnięcia kredytu oraz do ubiegania się od Regionalnej Izby 

Obrachunkowej opinii o możliwości sfinansowania kredytem planowanego deficytu.  

Na tym Skarbnik Gminy zakończyła wypowiedź.  

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 

zatem projekt uchwały. Przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 9. głosami „za” przy 2 głosach 

„wstrzymujących się”. Uchwała Nr XXII/165/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią 

załączniki do protokołu. 

Punkt 9. 

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

Temat przedstawił Wójt Gminy. Poinformował, iż Powiat Rawski wystąpił z prośbą                                 

o wsparcie finansowe rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w latach 2021-

2022. Proponowana kwota określona dla wszystkich gmin to 100 zł od mieszkańca Gminy                        

z tym, że w 2021 roku wsparcie wyniosłoby 10%, natomiast w 2022 roku pozostała część 

90%. Liczba mieszkańców Gminy Cielądz na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 3980 osób, stąd 

kwota dotacji to 398 tys. zł, z czego na ten rok 39.800 zł, reszta w roku przyszłym, co jest 

odzwierciedlone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w zmianach w budżecie. 

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje 

zaopiniowany. Następnie odczytała projekt uchwały, przed głosowaniem stwierdziła kworum,  

po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie – 11. głosami „za”. Uchwała Nr XXII/166/21 oraz imienny wykaz głosowania 

stanową załączniki do protokołu.  

 



Punkt 10. 

Kolejny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości.  

Do tematu głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Wyjaśnił, iż przedmiotem niniejszej 

uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, działki                    

o powierzchni ok. 26 arów, położonej w obrębie Brzozówka, klasy V, którą stanowią łąki                        

i nieużytki. Działka ta nie posiada dostępu do drogi publicznej więc zainteresowane osoby to 

sąsiedzi tej działki. Działka zostanie wyceniona przez rzeczoznawcę i w trybie przepisów 

ustawy będzie sprzedana. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje 

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

się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta stosunkiem 

głosów: 10 głosów „za” i 1 głos „przeciw”. Uchwała Nr XXII/167/21 oraz imienny wykaz 

głosowania stanową załączniki do protokołu 

Punkt 11.  

Następny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnym Rady Gminy Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni 

wraz zawiadomieniem o sesji.  

Projekt uchwały przedstawiła Bogusława Kobacka. Oznajmiła, iż uchwała niniejsza jest 

wynikiem realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. Organ ten przeprowadził na początku bieżącego roku kontrolę kompleksową 

w Urzędzie Gminy i miał uwagi odnośnie wypłacania diet dla przewodniczących Komisji, 

kiedy odbywały się ich wspólne posiedzenia. Dlatego, by zalecenia organu wypełnić, 

proponowana jest zmiana w zasadach wypłacania diet dla Przewodniczących i Zastępców 

Przewodniczących Komisji. Zmiana polega na tym, że dieta będzie przysługiwała nie za 

przewodniczenie posiedzeniom komisji, a za udział. Wysokość diety dla Przewodniczących 

Komisji nie ulga zmianie i wynosi 220 zł, a dla Zastępców proponuje się w kwocie 210 zł, by 

zachować zasadę zróżnicowania wysokości diet radnym w zależności od pełnionych funkcji. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili zapytań. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

poinformowała, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został 

pozytywnie przez komisje zaopiniowany. Następnie odczytała projekt uchwały. Przed 

głosowaniem stwierdziła kworum, a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem 



uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 11 głosami „za”. Uchwała Nr XXII/168/21 

i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 12. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cielądz. Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni wraz 

zawiadomieniem o sesji.  

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa. 

Poinformowała, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych wynagrodzenie wójta ustala rada gminy. Oznajmiła, iż dotychczasowe 

wynagrodzenie Wójta regulowała uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Cielądz z dnia 10 grudnia 

2018 r. i przypomniała, z jakich składników i w jakiej wysokości się składa.  Następnie 

stwierdziła, iż w związku z pozytywną oceną pracy Pana Wójta jak i z możliwościami 

finansowymi budżetu gminy, proponuje zwiększenie dodatku specjalnego z 36% na 40 % 

czyli będzie to kwota wyższa o 264 zł miesięcznie brutto. Dodała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i wszystkie komisje pozytywnie go 

zaopiniowały. 

Zapytań do tematu nie było. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przystąpiła zatem 

do odczytania projektu uchwały. Przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło 

się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 11. głosami 

„za”. Uchwała Nr XXII/169/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

Punkt 13. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym                

i wykonania uchwał Rady Gminy.   

Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował o następujących 

sprawach: 

- Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 144 tys. zł na zadanie dotyczące 

dostosowania Ośrodka Zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- kilka sołectw otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Sołectwo na Plus” tj: 

1) sołectwo Niemgłowy – na zadanie dotyczące remont boiska; 

2) sołectwo Mroczkowice – remont łazienki w OSP Mroczkowice, 

3) sołectwo Łaszczyn – organizacja miejsca rekreacji, 

4) sołectwo Komorów – remont świetlicy wiejskiej, 



5) GDK w Cielądzu ( KGW oraz Stowarzyszenia wnioskodawcami) – wyposażenie 

kuchni; 

- ogłoszony został przetarg na remont Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach, 

- trwają prace nad dokumentacją do przetargu na oświetlenie uliczne, 

- rozpoczęte zostały prace na drogach: równiarka, kruszywo i żwir, 

- odbyły się wizyty studyjne w dwóch gminach: Podkowa Leśna i Osjaków celem 

poznania jak funkcjonują żłobki. 

Punkt 14.  

 W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy: 

 Radny Adam Michalak zwrócił się z pytaniem na temat zaawansowania pracy przy 

gazyfikacji Cielądza. 

 Radna Iwona Machnicka zgłosiła prośbę o wykoszenie poboczy w Gułkach. 

 Wójt Gminy Paweł Królak w kwestii gazyfikacji oznajmił, iż Polska Spółka 

Gazownicza ogłosiła przetarg i jest wyłoniony wykonawca. Geodeci już wykonują swoje 

czynności. Zarząd Dróg Wojewódzkich wznawia granice drogi wojewódzkiej 727 

przebiegającej przez teren Gminy Cielądz. Ruszyły też prace nad przyłączem energetycznym 

przez PGE w kierunku oczyszczalni oraz terenów inwestycyjnych. Ponadto obecnie trwają 

prace nad budową masztu firmy Play na wydzierżawionej działce gminnej oraz prace nad 

zgazyfikowaniem szkoły w Cielądzu. Stacja jest już wybudowana, przyłącze wodne na 

potrzeby p.poż zostało zrealizowane i będzie ogłaszany przetarg na zgazyfikowanie szkoły. 

Trudne będą prawdopodobnie rozmowy z mieszkańcami Domu Nauczyciela, ale trzeba 

stanowczo powiedzieć, że dalej takiego sposobu rozliczania się z energii cieplnej nie może 

być.  

W kwestii wykaszania poboczy stwierdził, iż dzisiaj już rozpoczęły się prace i na bieżąco 

będą realizowane w innych miejscowościach. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa złożyła wszystkim uczestnikom życzenia sesji                 

z okazji Dnia Samorządowca. 

Punkt 15. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

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

zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


