
P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/21 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 8 lipca 2021 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, 

a zakończono o godz. 12:10. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa, stwierdzając w chwili rozpoczęcia sesji 

obecność 9. radnych (nieobecnych 6 radnych: Mariusz Błąkała, Michał Gaca, Paweł Kłos, 

Rafał Kucharski, Aleksandra Lipska, Michał Trzciński) i kworum zdolne do podejmowania 

prawomocnych uchwał, otworzyła obrady XXIII Sesji Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości.  

Listy obecności: radnych, sołtysów 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. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk w imieniu Wójta Gminy zgłosił wniosek                           

o rozszerzenie porządku  obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

Zaznaczył, że uchwała była omawiana na posiedzeniach komisji, a potrzeba włączenia do  

porządku obrad wynika z faktu, że firma Herco, która była inicjatorem procedury zmiany 

planu, jest mocno zaawansowana do wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych, ale 

wymagających zmiany planu. 

Przewodnicząca zaproponowała, by punkt umieszczony został jako pkt 8. porządku obrad. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poddała wobec tego w/w wniosek pod 

głosowanie. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty przez Radę bezwzględną 

większością ustawowego składu Rady tj. 9 głosów „za” . 

Imienny wynik głosowania w sprawie powyższego wniosku formalnego znajduje się                     

w załączeniu do protokołu.  

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 



1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/21 z sesji Rady Gminy z dn. 27.05.2021 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2021 rok. 

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Cielądz w 2020 roku: 

1)  przedstawienie raportu; 
2) debata; 
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Cielądz. 

6. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok: 

1) rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2020 rok; 
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Cielądz za 2020 rok; 
3) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Cielądz; 
4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie 

sprawozdania Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2020 rok; 
5) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Cielądz; 
6) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 rok; 
7) dyskusja; 
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2020 rok; 
9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cielądz 
na rok szkolny 2021/2022. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 
października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

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

10. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy.  

Punkt 3.  

Protokół  Nr XXII/21 z sesji Rady Gminy z dnia 27 maja 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 9 głosami „za". Imienny 

wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 4. 

W kolejnym 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 zwiększa się dochody:  

- w dziale 010 zwiększa się dochody o dotację celową 50 tys. zł – są to środki na realizację 

małych projektów w sołectwach: Cielądz, Komorów, Łaszczyn, Mroczkowice i Niemgłowy – 

są to dotacje po 10 tys. zł na każde sołectwo; 

- w dziale 600 transport i łączność – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 109.520 zł – 

kwota wynika z podpisania umowy z Województwem Łódzkim na przebudowę drogi 

Stolniki-Kuczyzna. 

W załączniku nr 2 dotyczącym planu wydatków w dziale 600 zwiększa się wydatki 

majątkowe na drogę Kuczyzna – Stolniki o kwotę otrzymanej dotacji tj. 109.520 zł;  

- w działach 754, 900 i 921 zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie 

małych projektów w sołectwach: Cielądz, Komorów, Łaszczyn, Mroczkowice i Niemgłowy. 

Dodała, że w załączniku nr 3 dotyczącym zadań inwestycyjnych jest zwiększenie w pozycji 8                 

o kwotę 109.520 zł na przebudowę drogi gminnej Stolniki – Kuczyzna i po zmianach plan na 

to zadanie wynosi 409.520 zł. Ponadto w załączniku nr 4 jest zmiana dotycząca 

rozdysponowania dotacji z Funduszu Inwestycji Lokalnych: 

- przebudowa drogi gminnej w Komorowie – zmniejszenie wydatków z dotacji  o kwotę 

440.437 zł  

- zwiększenie wydatków na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cielądz o kwotę 340 

tys. zł oraz na drogę w Niemgłowach o 100.4437 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. 9. głosami „za”. Uchwała Nr XXIII/170/21 i imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu  

Punkt 5. 

Kolejny temat sesji dotyczył rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Cielądz w 2020 roku. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym, Wójt Gminy Cielądz ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy raportu o stanie 

Gminy. Raport ten podsumowuje działalność samorządu za rok ubiegły. Zakres 

opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, 

uchwał Rady Gminy za rok poprzedni. 

Następnie o przedstawienie Raportu poprosiła Sekretarza Gminy Sylwestra Krawczyka. 



Sekretarz Gminy oznajmił, iż art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym wskazuje jakie 

elementy powinien zawierać raport, czyli realizację polityk, programów, strategii,  uchwał 

rady oraz inne istotne elementy z punktu widzenia działalności gminy. Stwierdził, że dlatego 

też w przedłożonym dokumencie zawarte są dwa obszary: 

- I obszar mówi o realizacji najważniejszych dokumentów planistycznych, strategicznych –                    

a ich realizacja zawierała się w obrębie czasowym roku 2020;  

- II element – to inne istotne elementy z punktu widzenia mieszkańców gminy. 

Następnie Sekretarz omówił realizację poszczególnych dokumentów tj. Strategii Gminy, 

Programu Ochrony Środowiska, Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi, Programu 

usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, Programu współpracy                         

z organizacjami pozarządowymi, Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz narkomanii. Zaznaczył też, że raport zawiera opis realizacji uchwał Rady, 

jak wygląda demografia w Gminie, finanse Gminy, planowanie przestrzenne, infrastruktura 

drogowa, pomoc społeczna i oświata w Gminie, instytucje kultury: biblioteka w Cielądzu                           

i filia w Ossowicach oraz Gminny Dom Kultury oraz podsumowanie wraz z oceną 2020 roku. 

Przewodnicząca Rady podziękowała za przedstawienie Raportu i ogłosiła o przystąpieniu 

do kolejnego etapu rozpatrywania raportu tj. do debaty nad nim. Zaznaczyła, że Raport był 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i wobec tego mogli z nim zapoznać się nie 

tylko radni, ale również mieszkańcy. Do dnia wczorajszego 07.07.2021r.  czyli do dnia 

poprzedzającego sesję, na której raport ten został przedstawiony, mieszkańcy mogli zgłaszać 

chęć uczestnictwa w debacie. W wyznaczonym terminie żaden mieszkaniec nie wyraził chęci 

uczestnictwa w debacie dotyczącej Raportu o Stanie Gminy w 2020 r. W zaistniałej sytuacji 

tylko radni mogą wziąć udział w debacie. 

Do Raportu nie zgłoszono żadnych uwag ani zapytań. Wobec tego Przewodnicząca Rady 

Młgorzata Rosa przystąpiła do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Cielądz wotum zaufania. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 

– 9. głosami „za”. Uchwała Nr XXIII/171/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią 

załączniki do protokołu. 

Punkt 6. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za 2020 rok wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego zostały 

szczegółowo przeanalizowane i omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 5 lipca 

2021 r., na którym przeanalizowano również sprawozdanie finansowe gminy, oraz na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 czerwca 2021 r. Dodała, iż sprawozdanie                        



z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu 

finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu i 

Gminnego Domu Kultury w Cielądzu oraz Informację o stanie mienia komunalnego, a także 

sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2020 rok, wszyscy radni otrzymali w 

wymaganych terminach. Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnika Gminy                     

o przedstawienie  tematu. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy  za 2020 rok, zwracając uwagę na planowane i wykonane dochody i wydatki,                       

z podziałem na majątkowe i bieżące. Przedstawiła wysokość spłat kredytów, wysokość 

odsetek, a także stan zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku. Przedstawiła wysokość oraz 

źródła pozyskanych środków zewnętrznych oraz wysokość wydatków na oświatę i pomoc 

społeczną. Ponadto omówiła sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2020 rok oraz 

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Cielądz. 

 Sprawozdania oraz informacja o stanie mienia komunalnego stanowią załączniki do 

protokołu.  

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapoznała 

uczestników sesji z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi  w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz z wykonania 

budżetu za 2020 rok. Uchwała Nr III/44/2021 z dn. 13 kwietnia 2021 roku stanowi załącznik 

do protokołu.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz. Wniosek Komisji Rewizyjnej 

wypracowany na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2021 roku przedstawiła Iwona Machnicka 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.  

W dalszej części obrad Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła 

kolejną Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr 

III/111/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz w sprawie absolutorium za 2020 rok. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła następnie dyskusję w niniejszym punkcie 

obrad, prosząc o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag. 

W związku z brakiem dyskusji w omawianym temacie, Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa przystąpiła do odczytania projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Cielądz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 



Gminy za 2020 rok, a następnie zapytała, czy są uwagi do jej treści. Do treści odczytanej 

uchwały uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła kworum - tj w chwili 

głosowania na sali obecnych było 9. radnych, następnie zarządziła głosowanie.  

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. 9 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXIII/172/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zarządziła głosowanie nad 

kolejnym projektem uchwały tj. dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Cielądz. Odczytała projekt uchwały, a następnie zapytała, czy są uwagi do jego treści. Do 

treści odczytanej uchwały nie zgłoszono uwag. 

Przed głosowaniem Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła 

kworum - tj. 9. radnych obecnych na sali obrad w chwili głosowania, po czym odbyło się 

głosowanie. 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. 9. „za” podjęli uchwałę w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz za 2020 rok. 

Uchwała Nr XXIII/173/21 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa pogratulowała Wójtowi Gminy 

Pawłowi Królakowi udzielonego absolutorium.  

Wójt Gminy Paweł Królak poprosił o możliwość zabrania głosu. Podziękował Radzie 

Gminy za udzielone absolutorium. Zaznaczył udział obecnych na sesji oraz wszystkich 

pracowników Urzędu w osiągnięciu celów. Wyraził satysfakcję ze współpracy, a różnice zdań 

i poglądów uważa za potrzebne gdyż wpływają na osiągnięcie sukcesu. 

Punkt 7. 

Następny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Cielądz, w roku szkolnym 2021/2022. 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Oznajmił, iż ideą 

niniejszej uchwały jest wypełnienie przepisu art. 39a ustawy Prawo oświatowe. Przypomniał, 

że wcześniej kwestię zwrotu rodzicowi dowożącemu we własnym zakresie dziecko 

niepełnosprawne do placówki, do której to dziecko uczęszcza, uregulowane było w umowie 

cywilnej między obiema stronami. Relacje te były uregulowane w sposób swobodny,                                    

według kalkulacji przedstawianej przez rodzica. Teraz ustawodawca w  art. 39a uregulował tę 

kwestię i określił, że refundacja kosztów dowozu ma odbywać się na podstawie pewnego 

algorytmu. Jednym ze składników tego algorytmu jest średnia cena paliwa określona przez 

radę gminy na rok szkolny, w którym realizowany jest dowóz. Projekt tej uchwały 



przedstawia stawki ceny paliwa, które będą brane pod uwagę przy wyliczaniu rodzicowi 

kwoty zwrotu kosztów dowozu dziecka. Stawka przyjęta przez radę ma być pochodną cen, 

które w ostatnim miesiącu funkcjonowały na stacjach paliw. Ceny tych paliw zostały podane 

w uzasadnieniu do uchwały. Teraz ceny paliw są już dużo wyższe i będą prawdopodobnie 

jeszcze rosły. 

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Rosa przystąpiła zatem do odczytania projektu uchwały, przed głosowaniem stwierdziła 

kworum, poinformowała iż jeden radny opuścił obrady, więc obecnie w obradach uczestniczy 

8. radnych. Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie tj. 8. głosami „za”. Uchwała Nr XXIII/174/21 i imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu  

Punkt 8. 

Kolejny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/19 

Rady Gminy Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz.  

Do tematu głos zabrał Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Zaznaczył, że 8 lutego br. 

podjęta przez Radę Gminy uchwała zainicjowała przystąpienie do zmiany planu przestrzennego 

w obszarze miejscowości Cielądz. Przypomniał, że  powodem tej uchwały był wniosek złożony 

przez firmę Herco. Wnioskodawca argumentował wniosek zmianą w dwóch aspektach: 

- budowa stacji fotowoltaicznej o mocy do 499 KW, 

- dopuszczenie w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa prowadzenie działalności, 

które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (galwanizeria), czyli rozszerzenie 

działalności przedsiębiorstwa o obróbkę metali – cynkowanie. 

W I obszarze nie można było zrealizować w pełni wniosku firmy Herco z uwagi na to, że 

wcześniej w studium musiały być zapis, który ustala strefy ochronne związane z ograniczeniami 

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. W II obszarze nie było problemów. 

Dlatego w uchwale jest zapis tylko o instalacjach do 100 KW o czym poinformowana została 

firma. W drugim obszarze w pełni realizowane są oczekiwania wnioskodawcy. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje 

zaopiniowany  

Do projektu uchwały zapytanie zgłosił radny Sylwester Stefański. Zaznaczył, że są tam 

tereny przemysłowe i mieszkaniowe, i czy ta zmiana nie będzie komplikować w przyszłości. 



Sekretarz stwierdził, że nie będzie, dlatego że tego typu zmiana -  zgodnie                                 

z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko, nie będzie wykraczała poza teren 

własności nieruchomości i nie będzie oddziaływała na nieruchomości sąsiednie, i na sposób 

funkcjonowania terenów wokół przedsięwzięcia. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady odczytała zatem projekt uchwały, stwierdziła kworum,  po czym 

odbyło się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie tj. 8 głosów „za”. Uchwała Nr XXIII/175/21 oraz imienny wykaz głosowania 

stanową załączniki do protokołu 

Punkt 9. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym                

i wykonania uchwał Rady Gminy.   

Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż na bieżąco 

rwykonywane są prace drogowe. Przeprosił, że pewne działania nie są realizowane 

natychmiastowo  np. koszenie, ale przy posiadanym sprzęcie i zasobie ludzkim – jedna osoba, 

ciężko jest zrealizować wszystko.  Poinformował, iż po raz drugi został ogłoszony przetarg na 

remont Ośrodka Zdrowia oraz przetarg na remonty dróg. W sprawie wniosków                                         

o dofinansowanie oznajmił, iż składane są wszędzie gdzie można, ale efekty są różne np. 

złożone były 3 wnioski w ramach środków dla gmin popegeerowskich i nie otrzymaliśmy 

niestety nic, podobnie na drogi z Funduszu Dróg Samorządowych. Poinformował, iż złożony 

został wniosek na żłobek. W sprawie Rządowego Funduszu Polski Ład odbyło się spotkanie  

u Wojewody, po którym wyszli z optymizmem, ale zobaczy się jak będzie.  

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przekazał informację dotyczącą programu 

„Czyste powietrze”. Oznajmił, iż podpisane jest porozumienie z Wojewódzkim Funduszem. 

Stworzony został 3-osobowy zespół informacyjno-konsultacyjny, który będzie spotykał się                   

w formie cyklicznych spotkań z mieszkańcami, a zaczynamy od Komorowa. Drugi obszar 

działania zespołu – to pomoc w wypełnianiu i wysyłaniu wniosków oraz później pomoc w ich 

rozliczeniu. Poprosił, by radni byli nośnikiem tej informacji. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa pochwaliła, że to bardzo dobry pomysł, że                   

w Urzędzie będzie taki zespół, gdyż wielu mieszkańców zgłaszało się już do niej, że 

potrzebują w tym zakresie pomocy. 

Radny Jarosław Budek wyraził nadzieję, że nie będzie teraz obowiązku wykonywania 

płatnych audytów. 



Wójt Gminy oświadczył, że nie będzie i dodał, że nie wszystkie samorządy podpisały 

porozumienia z Wojewódzkim Funduszem. Widzi jednak sens i celowość takiego działania, 

co jednak spowoduje, że pracownicy będą wyłączeni w pewnym zakresie ze swoje pracy                      

i dodane będą mieli dodatkowe obowiązki.  

Radny Jarosław Budek nawiązując do wypowiedzi Wójta Gminy, że będzie to 

dodatkowa praca dla pracowników, zapytał czy będą pracownicy mieli dodatkowe 

wynagrodzenie z tego tytułu. Zaproponował też, by pracownicy w godzinach 

popołudniowych wykonywali te zadania, gdyż byłoby to wygodne dla mieszkańców.  

Wójt Gminy oznajmił, iż punkt będzie otwarty w godzinach od 8 do 16. Stwierdził też, 

że najpierw zobaczy się, jakie jest zainteresowanie mieszkańców. Dodał, że planowane jest 

wydłużenie w pewne dni godzin pracy Urzędu. Nie widzi jednak na razie możliwości, by 

tylko po godzinach pracy był punkt otwarty. 

Następnie powstała dyskusja nad kwestią dodatkowych obowiązków pracowników                        

i dodatkowego ich wynagrodzenia, którą zakończyła Przewodnicząca Rady stwierdzając, że   

w tym zakresie jest to kompetencja Wójta. 

Punkt 10. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

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

zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


