
P R O T O K Ó Ł Nr XXV/21 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 20 września 2021 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, 

a zakończono o godz. 11:20. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa, stwierdzając w chwili rozpoczęcia sesji 

obecność 10. radnych (nieobecnych 5 radnych: Michał Gaca, Paweł Kłos, Rafał Kucharski, 

Aleksandra Lipska i Grzegorz Stępniak) i kworum zdolne do podejmowania prawomocnych 

uchwał, otworzyła obrady XXV 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. 

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

następujące punkty: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/21 z sesji Rady Gminy z dn. 09.08.2021 r.  

4. Omówienie stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

5. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Cielądz. 

9. 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych            
należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Cielądz, za pomocą 
innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 



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

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół  Nr XXIV/21 z sesji Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 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. 

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad tj.  informacji na temat stanu 

przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa o omówienie tematu poprosiła 

dyrektorów szkół. 

Najpierw głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach – Pani Maria 

Piątek. Stwierdziła, że szkoła jest przygotowana do pracy w nowym roku szkolnym. 

Przeprowadzony został remont sektora żywieniowego tj. zmywalni, jadalni i kuchni oraz 

wymienione zostały meble kuchenne. Stworzona została sala do ćwiczeń edukacji 

sensorycznej. Problemem jest tylko uszkodzone ogrodzenie boiska. Stwierdziła, iż kadra jest 

w komplecie, uczniowie też, nawet kilkoro z innej gminy będzie uczęszczało to tej szkoły.  

Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Pan Bogdan Batorek, 

który również oznajmił, iż szkoła została przygotowana do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego. Stwierdził, iż w okresie wakacji nie były przeprowadzane remonty, gdyż odbyło 

się wszystko w okresie zamknięcia szkoły, a w okresie wakacyjnym były prowadzone tylko 

prace porządkowe, przygotowujące do nowego roku szkolnego. Wszyscy nauczyciele zgłosili 

się do pracy.    

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono zapytań. 

Wójt Gminy Paweł Królak podziękował Dyrektorom za przygotowanie placówek do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, szczególnie że poprzedni rok był pełen różnych 

zawirowań. 

 

 



Punkt 5.  

 Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego informacji 

Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.  

Informację przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. W swoim wystąpieniu 

zwróciła uwagę na wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych,                              

z podziałem na bieżące i majątkowe, na wynagrodzenia i na zadania statutowe. 

Poinformowała o wysokości spłaconych w omawianym okresie kwot na obsługę długu tj. na 

spłatę odsetek wydatkowano kwotę 15.391,77 zł, zaznaczyła, ze w I półroczu Gmina nie 

zaciągała żadnych kredytów ani pożyczek, a spłata zaciągniętych w latach poprzednich 

kredytów i pożyczek była w wysokości 264.750 zł. Stan zadłużenia Gminy na 30 czerwca 

2021 r. to kwota 3.908.141 zł. Zaznaczyła, że przedstawione informacje są to najważniejsze 

dane dotyczące wykonania budżetu, a jeśli jest potrzeba szczegółowego omówienia, to prosi                              

o pytania. 

 Do informacji nie głoszono uwag ani zapytań. Informacja została przyjęta i stanowi 

załącznik 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, zaznaczając, że projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni wraz z zawiadomieniem o sesji. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Wyjaśniła, iż projekt 

uchwały zawiera uaktualnienie dochodów: bieżących, które po zmianach wynoszą 

20.978.585,43 zł i majątkowych, które wynoszą 2.737.794,19 zł. Wydatki po zmianach 

wynoszą 26.120.565,71 zł.  Oznajmiła, że w wyniku wprowadzonych zmian w dochodach                       

i w wydatkach deficyt gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 167.050 zł i wynosi 2.404.186,09 zł. 

Zaznaczyła, że w WPF dokonuje się też zmiany w przedsięwzięciach. Zmiana dotyczy 

zadania termomodernizacji budynku szkoły Podstawowej w Sierzchowach. Zostaje 

rozszerzona nazwa oraz zakres zadania. Realizacja inwestycji planowana jest na okres 4 lat – 

zakończenie 2022 rok.   

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 10. głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała Nr 

XXV/180/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 



Punkt 7. 

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 dziale 758 – zwiększa się dochody bieżące i majątkowe zgodnie z decyzją 

Wojewody z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego tj. – dochody 

bieżące – kwota 42.458,31 zł, a majątkowe – 21.014,57 zł; 

- w dziale 801 – zwiększa się dochody majątkowe otrzymane w ramach złożonego 

wniosku do PFRON na zakup busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół                         

w wysokości – dotacja to 78.500 zł. 

Ponadto Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dokonuje się zmian w klasyfikacji dochodów                    

w związku z nowelizacją w tym temacie rozporządzenia – dotyczy środków                                                  

z przeciwdziałania COVID oraz środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Następnie wyjaśniła, iż załącznikiem nr 2 – dotyczącym wydatków dokonuje się zmian: 

- w dziale 400 – zmniejsza się wydatki majątkowe związane z budową instalacji 

fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Cielądzu; 

- dziale 600 – zwiększa się wydatki majątkowe na przebudowę dróg gminnych 

podbudową betonową; 

- w dziale 700 – dodaje się nowe zadanie majątkowe dotyczące wymiany pokrycia 

dachowego na budynku gminnym w Sanogoszczy; 

- dziale 801 – zmniejsza się wydatki majątkowe związane z zadaniem 

termomodernizacji szkoły w Sierzchowach oraz zwiększa się wydatki majątkowe na zakup 

samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych; 

- w dziale 900 zmniejsza się wydatki majątkowe w wyniku oszczędności po wykonaniu 

zadania – budowa paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków oraz po wykonaniu placu 

zabaw w Grabicach (środki z funduszu sołeckiego) i środki te przeznaczone są na kontynuację 

remontu świetlicy w Grabicach. 

Zaznaczyła, że zmiany w wydatkach majątkowych ujęte  są w załączniku 

inwestycyjnym Nr 3.  

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 XXV/181/21 i imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu  

Punkt 8. 

Kolejny temat sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cielądz 

O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Agnieszkę 

Zielińską Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. 

Agnieszka Zielińska wyjaśniła, iż podjęcie uchwały ma na celu ujednolicenie przepisów 

w tym zakresie, gdyż uchwała w tej sprawie była wielokrotnie zmieniana i dlatego jest 

propozycja wprowadzenia tekstu jednolitego. Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rawie Mazowieckiej.  

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Rosa o odczytanie projektu uchwały poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady 

Michała Trzcińskiego.  

Przed głosowaniem Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum,  a następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 10. głosami 

„za”. Uchwała Nr XXV/182/21 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu 

Punkt 9. 

Kolejny temat 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. 

O przedstawienie projektu uchwały poprosiła Sekretarza Gminy Sylwestra Krawczyka. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przypomniał, iż dla całego obrębu Cielądz była podjęta 

uchwała w sprawie planu miejscowego i służby Wojewody zakwestionowały pewne zapisy 

tego planu. Uchwała weszła w życie, ale pod warunkiem, że pewne elementy będą zmienione 

w wyniku autokorekty. Wobec powyższego przedłożona uchwała jest elementem kończącym 

dyskusję nad planem.  

Następnie Sekretarz omówił, jakich obszarów dotyczy autokorekta : 

- wprowadzenie ograniczeń zagospodarowania terenów w związku z wprowadzeniem do 

planu cmentarza tj. linia ograniczająca zabudowę – 150 m; 

- uzupełnienie zapisów dotyczących stanowisk archeologicznych; 

- oznaczenie cmentarza wojennego odpowiednimi znakami - trzech krzyży; 

- rozszerzony został teren oczyszczalni ścieków o dodatkowy obszar pod rozbudowę; 



- wyznaczenie terenu ograniczeń sanitarnych tj. lokalizację studni do pitnej wody wokół 

cmentarza w odległości 50 m określone zostało nie tylko w treści ale i na rysunku planu. 

Sekretarz Gminy dodał, że charakter zmian pozwolił na nie dokonywanie przeprowadzania 

oceny oddziaływania na środowisko i dlatego udało się w miarę szybko uzyskać wszystkie 

opinie od organów i instytucji.  

Do przedstawionego projektu uchwały 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/183/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 10. 

Następny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody 

budżetu Gminy Cielądz, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Oznajmił, iż zgodnie z art. 61a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Rada Gminy w drodze uchwały 

może dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą 

instrumentu płatniczego. Stwierdził, iż działanie to ma na celu wyjście naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańcom, oraz by usprawnić działanie Urzędu, by można było płacić kartą 

lub „blikiem” – telefonicznie. 

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Rosa o odczytanie projektu uchwały poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady 

Michała Trzcińskiego. Przed głosowaniem Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum,                             

a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie tj. 10. głosami „za”. Uchwała Nr XXV/184/21 i imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu 

Punkt 11. 

 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: 

- nastąpiło rozstrzygnięcie przetargów na drogi; 

- w dniu dzisiejszym wchodzi wykonawca na teren budowy drogi w Stolnikach gdyż 

jest już po przetargu i umowa jest podpisana; 



- jest podpisana umowa na dofinansowanie zakupu busa do przewozu dzieci 

niepełnosprawnych na kwotę ponad 78 tys. zł; 

- rozpoczęte zostały prace w Grabicach – z dofinansowaniem z projektu z LGD „Kraina 

Rawki” oraz za chwilę będzie realizowane zadanie dotyczące pokrycia dachowego na 

świetlicy w Sanogoszczy; 

- prace porządkowe, remontowe i inne prowadzone są w miarę posiadanych możliwości 

sprzętowych i ludzkich. 

Punkt 12.  

 W wolnych wnioskach nie zgłoszono żadnych pytań ani wniosków. 

  Punkt 13. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

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

zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


