
RADA GMINY         Cielądz, dnia 22 listopada 2021 roku 
   CIELĄDZ 

 
 

K O M U N I K A T 
 

BR.0002.10.2021 
      

  UUpprrzzeejjmmiiee  zzaawwiiaaddaammiiaamm,,  żżee  ww  ddnniiuu  2299  ll ii ssttooppaaddaa  22002211  rr ookk uu,,                                            

tt jj ..  ppoonniieeddzziiaałłeekk  oo  ggooddzz..  1100::0000  ww  ssaall ii   kkoonnffeerreennccyyjjnneejj   ww  UUrrzzęęddzziiee  GGmmiinnyy  ww  CCiieelląąddzzuu  

ooddbbęęddzziiee  ssiięę  XXXXVVII II     sseessjj aa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz,,  zz  nnaassttęęppuujjąąccyymm  ppoorrzząąddkkiieemm  oobbrraadd::  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: Nr XXV/21 z dn. 20.09.2021 r. i Nr XXVI/21 
z dn. 18.10.2021 r.  

4. Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą 
kolejnej umowy najmu lokalu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cielądz na 2022 rok               
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art.  3 ust. 3 
ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Cielądz. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług na terenie Gminy Cielądz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

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

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



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

16. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz 
pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. 

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

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy.  

 

 

         PRZEWODNICZĄCA  
                                                                                                     RADY GMINY 

                         Małgorzata Rosa 

  

  
Transmisja z obrad Rady Gminy Cielądz emitowana będzie na stronie internetowej:  
https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=lodzkie&rada=rada_gminy_cieladz 
a archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony zostanie na stronie internetowej:  
https://www.bip.cieladz.pl/573,transmisje-sesji-rady-gminy. 
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