
P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/21 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 29 listopada 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 11. radnych (nieobecnych 4. radnych: Mariusz Błąkała, Michał Gaca, Rafał 

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

otworzyła obrady XXVII - 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 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.  

 

Punkt 3.  

Protokoły  z sesji Rady Gminy Nr XXV/21 z dnia 20 września 2021 r. i Nr XXVI/21                    

z dnia 18 października 2021 r. zostały wyłożone do wglądu poprzez opublikowanie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnienie w wersji papierowej w Biurze Rady. 

Radni do protokołów nie wnieśli uwag i protokoły w głosowaniu jawnym imiennym zostały 

przyjęte jednogłośnie 11 głosami „za". Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do 

protokołu. 

Punkt 4. 

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

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż informację radni otrzymali 

w formie papierowej, a ponadto była omawiana szczegółowo przez Dyrektorów Szkół na 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Do informacji nie zgłoszono zapytań ani uwag.                                

Informacja została zatem przyjęta i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 



Punkt 5. 

Kolejnym tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu                               

i w budżecie na 2021 rok. O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady 

poprosiła Skarbnika Gminy – Gabrielę Milczarską. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż załącznikiem nr 1 proponuje się dokonanie 

następujących zmian w planie dochodów: 

- w dziale 750 zwiększa się dochody bieżące na realizację umowy o powierzenie grantu na 

zadanie „Promocja obszaru Gminy Cielądz poprzez wykonanie witaczy”   – kwota 9.900 zł;      

- w dziale 758 – decyzją Ministra Finansów zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę                  

9.100 zł oraz o kwotę 340.581 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku; 

- w dziale 855 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego zmniejszenie dotacji na świadczenia 

rodzinne o kwotę 2.859. 

Następnie poinformowała, iż załącznikiem nr 2, dotyczącym planu wydatków, wprowadza 

się zmiany: 

- w dziale 600 – wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne związane z remontami 

dróg gminnych na kwotę 60.000 zł oraz zmniejszenie o 24.000 zł wydatków majątkowych                      

z funduszu sołeckiego Sierzchowy i przesuwane są na zadania bieżące związane                                

z utrzymaniem dróg ; 

- w dziale 750 – dodaje się nowe zadanie bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej na 

realizacje grantu „Promocja obszaru Gminy Cielądz poprzez wykonanie witaczy” – 9.900 zł; 

  - w dziale 801- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia zgodnie z decyzją Ministra 

Finansów na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu 

wiadomości w wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – kwota 9.100 zł; 

    - w dziale 855– zmniejszenie wydatków na świadczenia rodzinne ; 

 - w dziale 900 i 921 – zmiany w funduszu sołeckim wsi Sierzchowy, Cielądz i Gortatowice  

 – kwota 340.581 zł pochodząca z subwencji ogólnej uzupełniającej przeznaczona zostaje 

na uzupełnienie wydatków bieżących w budżecie gminy. 

Skarbnik Gminy dodała, że nowe zadanie inwestycyjne jest opisane w załączniku Nr 3 poz. 

12 tj. remont drogi gminnej Stolniki – powierzchniowe utrwalenie. Ponadto w załączniku są 

ujęte zmiany w funduszu sołeckim wsi Sierzchowy- zmniejszane są wydatki majątkowe  – 

24.000 zł i przeznaczane na wydatki bieżące. 

Zmiana w funduszu sołeckim wsi Gortatowice – modernizacja oświetlenia ulicznego -  środki 

w wysokości 12.000 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg – zgodnie                             

z wnioskiem Rady Sołeckiej. 



W sołectwie Cielądz w funduszu sołeckim został zmieniony zakres zadania inwestycyjnego  

związany z oświetleniem – po zmianie jest to dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego 

– 23.500 zł, a 1.500 zł zostało przeznaczone przez Radę Sołecką na zakup blatu kuchennego 

do kuchni w Gminnym Domu Kultury. 

Na tym Skarbnik Gminy zakończyła swoją wypowiedź. 

Radni do projektu nie zgłosili zapytań. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

odczytała zatem projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2021 rok. Przed 

głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 11. głosami „za”. Uchwała Nr XXVII/187/21 oraz 

imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą 

kolejnej umowy najmu lokalu było następnym tematem sesji. 

Temat przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak.   

Wójt Gminy oznajmił, iż po trzech latach kończy się umowa z Orange Polska na 

wynajem lokalu o powierzchni 32 m2, który znajduje się w budynku Urzędu Gminy.  

Uchwała jest potrzebna, by można było przedłużyć umowę na następne trzy lata. 

W związku z tym, że to projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała 

Trzcińskiego o odczytanie uchwały. Następnie stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie. 

Uchwała Nr XXVII/188/21została podjęta jednogłośnie tj. 11. głosami „za” i wraz                                        

z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 7.  

 Kolejny temat obrad Rady Gminy dotyczył określenia stawek podatku od 

nieruchomości. 

O przedstawienie projektu uchwały poproszony został Wójt Gminy Paweł Królak. 

Wójt Gminy oznajmił, iż średnio stawki tego podatku proponuje się zwiększyć o 4 %,  

jedynie od: 

- od budynków  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wskaźnik 

wzrostu wynosi 5,4% tj. ze stawki 18,50 zł na 19,50 zł;  

- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – zaproponowana 

stawka maksymalna, wskaźnik wzrostu 7,8 %. 



Wójt Gminy oznajmił , iż przewidywany wzrost dochodów z tytułu wzrostu podatku 

to kwota ok. 44 tys. zł. Dodał też, że w uchwale są zawarte zwolnienia dla stowarzyszeń i kół 

gospodyń wiejskich. 

Zapytań do przedstawionego tematu nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne 

komisje, następnie odczytała projekt uchwały, przed głosowaniem stwierdził kworum, po 

czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta tj. 11. głosami 

„za”. Uchwała Nr XXVII/189/21 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

Punkt 8.  

Następny temat porządku obrad Rady Gminy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż zaproponowany 

jest wzrost tego podatku również na poziomie 4 % w stosunku do obowiązujących od 2020 

roku stawek. Pozyskany dodatkowy dochód to kwota 3,8 tys. zł.  

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały  był  przedmiotem 

opiniowania na wspólnym posiedzeniu Komisji i Komisje wydały pozytywną opinię do 

projektu uchwały. Następnie odczytała uchwałę, stwierdziła kworum, a następnie odbyło się 

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

„za”. Uchwała Nr XXVII/190/21 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

Punkt 9.  

Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie uchwalenia na 2022 rok 

Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                              

o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Tematykę projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Zaznaczył, że 

Program ten jest corocznie przyjmowany i określa zadania, które są wspierane z budżetu 

Gminy, a które są realizowane przez organizacje pozarządowe. By te cele mogły być 

realizowane musi być uchwalony program współpracy. Dodał, że odbyły się konsultacje, nie 

zgłoszono uwag. 

Do projektu uchwały zapytań nie zgłoszono. Przewodnicząca obrad oznajmiła, iż 

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje. Następnie                                  

o odczytanie projektu uchwały poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała Trzcińskiego. 



Przed głosowaniem Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum, następnie odbyło się 

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

„za”. Uchwała Nr XXVII/191/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

Punkt 10. 

Kolejnym tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz . 

O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła również Wójta 

Gminy Pawła Królaka. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż w Regulaminie wraca się z powrotem do odbioru odpadów 

zmieszanych raz w miesiącu. Do tej pory był zapis, że dwa razy w miesiącu. Ma nadzieję, że 

to wpłynie na obniżenie kosztów odbioru odpadów.  

Zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

oznajmiła, iż projekt uchwały  był  przedmiotem opiniowania na wspólnym posiedzeniu 

Komisji i Komisje wydały pozytywną opinię do projektu uchwały, a następnie przystąpiła do 

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

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

„za”. Uchwała Nr XXVII/192/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

Punkt 11. 

W dalszej części sesji obradowano nad projektem 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. 

O wyjaśnienie tematu Przewodnicząca Rady poprosiła Wójta Gminy Pawła Królaka. 

Wójt Gminy oznajmił, iż niniejsza uchwała jest kontynuacją poprzedniej uchwały i jej 

podjęcie wynika z konieczności doprecyzowania zapisów dotyczących odbierania odpadów 

zmieszanych od mieszkańców Gminy zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowanym przez 

SANEPID w Rawie Mazowieckiej.  

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań. Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

zwróciła się do Rady Gminy o zgodę na nieodczytywanie uchwały z uwagi na jej obszerność. 



Rada Gminy wyraziła zgodę , wobec tego stwierdziła kworum po czym odbyło się głosownie 

nad jej przyjęciem. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 11. głosami „za”.  Uchwała Nr 

XXVII/193/21 stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 12. 

Następnym tematem sesji było 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. O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Wójta 

Gminy Pawła Królaka. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Przypomniał najpierw, iż 

obowiązująca obecnie stawka ryczałtowa wynosi 150 zł od domku letniskowego za rok. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”  ogłosił, że dochód ten na 1 

osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1919 zł. W związku z  tym maksymalna stawka mogłaby 

wynosić 191,10 zł. W projekcie uchwały jest zaproponowana stawka w wysokości 180 zł na 

rok. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

oznajmiła, iż projekt uchwały  był  przedmiotem opiniowania na wspólnym posiedzeniu 

Komisji i Komisje wydały pozytywną opinię do projektu uchwały. W związku z tym, iż nie 

było zapytań do projektu uchwały przystąpiła do odczytania projektu uchwały. Przed 

głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 11. głosami „za”. Uchwała Nr XXVII/194/21 oraz 

imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 13. 

 Następny punkt sesji dotyczył uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla 

sołtysów Gminy Cielądz. 

 O przedstawienie tematu Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy Pawła 

Królaka. 

Wójt Gminy Paweł Królak oznajmił, iż  Uchwałą nr XXI/161/21 z dnia 26 marca 2021 r. 

Rada Gminy Cielądz ustaliła dla wszystkich sołtysów diety w formie miesięcznego ryczałtu  

w wysokości 100,00 zł. Przedłożony projekt uchwały zawiera propozycję podwyższenia diety 

do kwoty 150,00 zł.  

Do projektu uchwały brak było pytań. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Michał Trzciński. 



Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa kontynuując procedurą głosowania, stwierdziła 

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

jednogłośnie 11 głosami „za”. Uchwała Nr XXVII/195/21 oraz imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu 

Punkt 14.  

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

podróży służbowych radnym Rady Gminy Cielądz.  

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Oznajmił, iż w projekcie 

uchwały proponuje się wzrost diet o 100 zł dla wszystkich radnych, tj. 

1) dla przewodniczących  komisji stałych i doraźnych - za udział w posiedzeniu komisji                             

– 320,00 zł; 

2) dla zastępców przewodniczących komisji stałych - za udział w posiedzeniu komisji                                

– 310,00 zł; 

3) dla wiceprzewodniczących Rady - za udział w sesji Rady – 320,00 zł; 

4) dla pozostałych radnych - za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji stałych                              

i doraźnych,  do których zostali wybrani – 300,00 zł. 

oraz zwiększenie diety ryczałtowej dla Przewodniczącej Rady Gminy do kwoty 1.950 zł.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem dyskusji i opiniowania podczas wspólnego posiedzenia Komisji stałych                         

i uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili zapytań. Przewodnicząca Rady poprosiła 

Wiceprzewodniczącego Michała Trzcińskiego o odczytanie projektu uchwały. 

Następnie przed głosowaniem stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 11 głosami „za”. Uchwała Nr 

XXVII/196/21 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 15. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cielądz.  

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa. Oznajmiła, 

iż organem powołanym do wykonywania czynności w zakresie ustalania wynagrodzenia                

w stosunku do Wójta Gminy jest Rada Gminy. Poinformowała, iż zgodnie z ustawą                             

o pracownikach samorządowych na wynagrodzenie miesięczne wójta składają się następujące 

składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek specjalny, dodatek funkcyjny i dodatek za 

wieloletnią pracę. Według znowelizowanych przepisów ustawy o pracownikach 



samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. 

poszczególne składniki wynagrodzenia włodarza gminy do 15 tys. mieszkańców powinny 

kształtować się następująco:  

- wynagrodzenie zasadnicze – 10.250,00 zł; 

- dodatek funkcyjny - 3.150,00 zł; 

- dodatek specjalny - 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 

4.020,00 zł; 

- dodatek za wieloletnią pracę – maksymalnie 20 % wynagrodzenia zasadniczego.  

Dodała, że ustawodawca nowym przepisem ustalił dolną granicę wysokości 

wynagrodzenia dla pracowników z  wyboru tj. dla wójta i nie może być ono niższe niż 80% 

maksymalnego wynagrodzenia czyli sumy trzech składników: wynagrodzenia zasadniczego, 

dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż na wspólnym posiedzeniu komisji 

Rady Gminy wypracowały komisje następujące elementy wynagrodzenia Wójta Gminy 

Cielądz tj. 

- wynagrodzenie zasadnicze – 10.250,00 zł; 

- dodatek funkcyjny – 2.850,00,00 zł; 

- dodatek specjalny – 3.406,00 zł tj. 26 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego. Dodała, ze Wójtowi Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje 

również dodatek za wieloletnią pracę. Zaznaczyła, że nowe regulacje mają zastosowanie od                

1 sierpnia 2021 roku. 

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 XXVII/197/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak, który podziękował Radzie 

Gminy za przychylność i podjęcie uchwały i stwierdził, iż jeszcze bardziej będzie czuł się 

zobowiązany do większego zaangażowania w pracę. 

 

Punkt 16. 

Następny punkt sesji dotyczył przedłożenia Radzie Gminy informacji z analizy 

oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy, pracowników Urzędu 

Gminy i jednostek organizacyjnych oraz przez Przewodniczącą Rady i Wójta Gminy. 



Najpierw informację przedstawił Wójt Gminy Cielądz Paweł Królak dotyczącą analizy 

oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za 2020 rok ( informacja stanowi 

załącznik do protokołu).  

Następnie  Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła o pismach jakie wpłynęły do Rady Gminy 

na temat oświadczeń majątkowych tj. od Wojewody Łódzkiego i  z Urzędu Skarbowego                    

w Rawie Mazowieckiej. Oznajmiła, że organy te stwierdziły, że oświadczenia zostały złożone 

prawidłowo i w terminie. i nie stwierdziły nieprawidłowości zakresie nieujawnienia 

posiadanego majątku. Dodała, że jako Przewodnicząca Rady też dokonała analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy i też stwierdziła, że zostały złożone                  

w terminie, kompletnie i nie było w nich nieprawidłowości. 

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono uwag. 

Punkt 17. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym                

i wykonania uchwał Rady Gminy.   

Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, iż dzięki sprzyjającej pogodzie mogą być 

realizowane inwestycje drogowe. Poinformował, iż zostali zaproszeni na 6 grudnia na 

wkopanie kamienia węgielnego pod budowę nowego oddziału szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej. 

Punkt 18. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radna Jadwiga Mantorska w imieniu mieszkańców wsi Niemgłowy podziękowała Wójtowi 

za wybudowanie odcinka drogi i podkreśliła, że nie tylko będzie służyła ta droga 

mieszkańcom, którzy mają posesje przy drodze, ale również inni mieszkańcy, gdyż                                   

w kierunku Nowego Miasta jest tą drogą bliżej. 

- radna Iwona Machnicka również podziękowała panu Wójtowi za usunięcie drzew                               

w kierunku miejscowości Gułki. 

- radny Jarosław Budek zapytał jak wygląda sprawa oświetlenia, czy przetarg będzie                          

w najbliższym czasie, gdyż jest mało czynnych lamp. 

Wójt oznajmił, iż spodziewali się, że im bliżej terminów zimowych, kiedy wcześniej będzie 

nastawał mrok, to będzie coraz więcej zapytań mieszkańców co z lampami. Na razie bronią 

się jak mogą przez wymiana i naprawą bieżących lamp, gdyż sądzili, że  w tym czasie chociaż 

w pewnym procencie już będą wymienione lampy. W tej chwili już po różnych perturbacjach 

są gotowi do przeprowadzenia przetargu. Nie jest jednak wykluczone, czy w tym roku nie 

będzie trzeba jednak wymienić kilka lamp, gdyż coraz bardziej mieszkańcy naciskają.   



Punkt 19. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

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

zakończono.  

                            Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


