
P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/21 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 9 sierpnia 2021 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 15:00, 

a zakończono o godz. 15:45. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa, stwierdzając w chwili rozpoczęcia sesji 

obecność 10. radnych (nieobecnych 5 radnych: Jarosław Budek, Michał Gaca, Paweł Kłos, 

Rafał Kucharski, Aleksandra Lipska) i kworum zdolne do podejmowania prawomocnych 

uchwał, otworzyła obrady XXIV 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. 

Wójt Gminy zgłosił wniosek  o rozszerzenie porządku  obrad o punkt dotyczący podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2021  - jako pkt 4 porządku. 

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. 10 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 XXIII/21 z sesji Rady Gminy z dn. 08.07.2021 r.  

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

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Cielądz. 

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

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy.  

Punkt 3.  

Protokół  Nr XXIII/21 z sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 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 10 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 wprowadza się dochody w 

wysokości 16.606,86 zł – jest to uzyskane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za 

uszkodzoną pompę głębinową na SUW Kuczyzna, która nastąpiła w wyniku wyładowań 

atmosferycznych.  W załączniku nr 2 również jest zwiększenie wydatków  o w/w kwotę,                          

z czego kwota 2.856,80 zł – to wydatki bieżące, a kwota 13.750,06 zł – zakup nowej pompy 

głębinowej na SUW Kuczyzna – jest to wydatek inwestycyjny i znajduje się w załączniku Nr 

3 pod poz. 3. Ponadto poinformowała, iż w załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmian tj. 

w wyniku oszczędności po przetargu zmniejsza się wartość zadania Przebudowa drogi 

gminnej Stolniki-Kuczyzna o 114.415 zł, i wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pod 

nazwą Remont drogi gminnej w miejscowości Mała Wieś - powierzchniowe utrwalenie. W 

załączniku nr 4 jest tez zmiana dotycząca rozdysponowania dotacji z Rządowego funduszu 

Inwestycji Lokalnych i ma to związek ze zmianami w zakresie inwestycji drogowych.  

Pytań do przedstawionego projektu uchwały 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. 10. głosami „za”. Uchwała Nr XXIV/176/21 i imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu  

 



Punkt 5. 

Kolejny temat sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz.  

O przedstawienie projektu uchwały poprosiła Sekretarza Gminy Sylwestra Krawczyka. 

Sekretarz Gminy oznajmił, iż przedłożony projekt uchwały jest pokłosiem dyskusji o budowie 

na terenie Gminy publicznego żłobka. Wskazane zostało, że działką, które będzie najlepsza 

lokalizacją, będzie działka po Kółku Rolniczym w Cielądzu. Ciąg działek położonych                           

w obrzeżu drogi wojewódzkiej jest przeznaczony w planie pod zabudowę mieszkaniową, i nie 

ma tam wobec tego możliwości realizowania usług publicznych. Dlatego jest przedłożony 

projekt uchwały, by na tej działce umożliwi ć realizowanie różnego rodzaju usług 

publicznych, w tym opieki na dziećmi, oświaty, służby zdrowia. Ma nadzieję, że ta 

jednostkowa zmiana nie będzie wymagała dokonywania oceny jej wpływu na środowisko, 

czyli nie będzie potrzeby opracowywaniu dokumentu oddziaływania tej zmiany na 

środowisko i umożliwi w trybie półrocznym opracowanie zmiany w planie i przystąpienie do 

inwestycji.  

Do przedstawionego tematu nie zgłoszono żadnych uwag ani zapytań. Wobec tego 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przystąpiła do odczytania projektu uchwały.                        

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 10. głosami „za”. Uchwała Nr 

XXIV/177/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 6. 

Następny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego. 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Oznajmił, iż 21 

czerwca Sejm uchwalił nową ustawę o dodatkach mieszkaniowych i w dodanym w art. 7 ust. 

1a zobowiązał rady gmin do określania wzoru wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz  wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Dlatego tez przygotowane zostały projekty 

wzorów wniosku i deklaracji, które niewiele różnią się od poprzednio obowiązujących, ale 

wymagają zatwierdzenia przez Radę Gminy. Dodał, że w przypadku naszej Gminy nie jest to 

istotna część pracy Urzędu, gdyż w tej chwili rocznie obsługiwane są 3 - 4 wnioski o 

przyznanie dodatku, z zajmuje się tym Referat Finansowy. 

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono pytań. Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Rosa przystąpiła zatem do odczytania projektu uchwały, przed głosowaniem 

stwierdziła kworum 10. radnych, a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. 



Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 10. głosami „za”. Uchwała Nr XXIV/178/21 i 

imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu  

Punkt 7. 

Kolejny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Wójta Gminy Cielądz.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła Zastępcę Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Mariusza Błąkałę  o przedstawienie opinii tejże Komisji, 

która została wypracowana na posiedzeniu w dniu 19 lipca. 

Radny Mariusz Błąkała oznajmił, iż Komisja w wyniku analizy skargi doszła do wniosku, 

że skarga jest bezzasadna ponieważ Skarżący źle zinterpretował dane, które pozyskał                      

z Monitora BOZ – jest to baza danych, która informuje opinię publiczną o ilości zwierząt, 

które są objęte ochroną w schroniskach. Ponadto kwoty, które został podane w skardze nie 

pokrywały się ze stanem faktycznym – za wyjątkiem jednego roku. Także inne oskarżenia 

pod adresem Gminy też mijały się z prawdą gdyż Gmina realizuje program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi coraz lepiej. Była co prawda nie najlepsza współpraca z 

poprzednim schroniskiem, ale ze względu, że nie było innych możliwości w tamtych czasach  

więc nie było innej alternatywy. Obecnie została nawiązana współpraca ze schroniskiem 

„Psiakowo”  i poziom adopcji w tym schronisku jest wysoki. W kwestii zarzutu, że brak jest 

w Gminie programu sterylizacji i czopowania psów, Komisja odniosła się w ten sposób, że 

Gmina realizuje ten program na miarę posiadanych środków finansowych. 

Zastępca Przewodniczącego komisji podsumował stwierdzeniem, że Komisja biorąc pod 

uwagę te ustalenia, postanowiła skargę odrzucić. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań ani uwag. Przewodnicząca Rady odczytała 

zatem projekt uchwały, stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem 

niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 10 głosów „za”. Uchwała Nr 

XXIV/178/21 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu 

Punkt 8. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym                

i wykonania uchwał Rady Gminy.   

Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, o realizacji 

następujących zadań: 

- nareszcie nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację Ośrodka Zdrowia 

w Sierzchowach. Wygrała firma z Rawy Mazowieckiej za kwotę ok. 819 tys. zł; 



- podpisana została umowa na wykonanie drogi Stolniki-Kuczyna z firmą z Gielniowa 

na kwotę 281 tys. zł; 

- stwierdził, iż ma nadzieje, że w najbliższy piątek będzie rozstrzygnięty przetarg na 

budowę chodnika oraz poszerzenie drogi w kierunku firmy Herco; 

- trzy sołectwa: Niemgłowy, Ossowice i Sanogoszcz pozyskały środki z tzw. małych 

grantów z Krainy Rawki po 5 tys. zł; 

- w zakresie prac porządkowych, wycinania zakrzaczeń i remontów dróg – są 

wykonywane na bieżąco prace w miarę posiadanych możliwości; 

- zaprosił w imieniu swoim i prezesa LKS Cielądz na turniej piłki nożnej w dniu 15 

sierpnia br. ( będzie 8 drużyn) i na uroczystości 22 sierpnia (dożynki parafialne, piknik) – 

wtedy też będzie funkcjonował punkt szczepień; dodał, że na terenie Gminy będzie 

szczepieniobus w dniu 19 września – przed kościołem, będzie tez w Sierzchowach. 

Punkt 9  

 W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy: 

 Radna Iwona Machnicka zapytała czy środki na kamień, które są z funduszu sołeckiego, 

to będzie przetarg na to. 

 Wójt wyjaśnił, iż na razie zostało zrealizowane około 1/3 funduszu sołeckiego ale na 

bieżąco będzie to realizowane, a na razie pogoda nie sprzyjała. Stwierdził, iż na te prace nie 

jest wymagany przetarg. 

 Radny Adam Michalak zapytał o przetarg na modernizację oświetlenie uliczne. 

 Wójt oznajmił, iż przetarg ten jest jeszcze przed nami. By bezpiecznie działać i nie 

popełnić błędu został złożony wniosek o przesunięcie terminu wykonania zadania, ale to nie 

oznacza, że zadanie jest zagrożone. 

 Radny Grzegorz Stępniak zwrócił się z pytaniem, czy został zatrudniony w Urzędzie 

nowy pracownik. 

 Wójt odpowiedział, że nie zatrudniał ostatnio ani pracownika administracyjnego, ani 

gospodarczego. 

 Sołtys Elżbieta Szymańska zgłosiła wniosek o ustawienie pojemnika na nakrętki w 

miejscowości Sierzchowy. 

 Wójt stwierdził, iż zapewne będzie wygospodarowana kwota 2 tys. zł i będzie 

zakupiony pojemnik. 

 Sołtys Franciszek Zieliński poruszył dwie sprawy: 

- dziury na drodze wyjazdowej z Komorowa  



- zasypany przepust przy drodze powiatowej przez właściciela nowo pobudowanego budynku 

i prośba o zgłoszenie tej sprawy do Powiatu. 

 Wójt w kwestii drogi gminnej wyjaśnił, iż ma to na uwadze i będzie to zrobione oraz 

zgłosi do Powiatu sprawę przepustu. 

 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapoznała radnych z pismem Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w celu 

kontroli legalności uchwały Rady Gminy Cielądz w sprawie zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Cielądz, wieś Cielądz, a następnie poprosiła Sekretarza Gminy                               

o ustosunkowanie się do niniejszej sprawy. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż ustawodawca ustalił, iż wszystkie pliki 

dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego muszą być dostępne w ogólnopolskim 

portalu. W związku  z tym, że nie mamy do tego narzędzi, ani nie potrafimy tego robić, to jest 

to zlecane zewnętrznej firmie GEO SYSTEM, która obsługuje u nas program do numeracji 

przestrzennej. Firma przekazała bowiem plik z błędnymi danymi, który wraz z uchwałą został 

następnie przekazany Wojewodzie. Teraz ustalone zostało, że plik zostanie poprawiony,                       

a wówczas postępowanie u Wojewody będzie umorzone.  

 Punkt 10. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

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

zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


