P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/21
z sesji Rady Gminy Cielądz
z dnia 28 grudnia 2021 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 14:30,
a zakończono o godz. 16:15.
Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa, stwierdzając w chwili rozpoczęcia
sesji obecność 11. radnych (nieobecnych 4. radnych: Michał Gaca, Przemysław
Jędrzejczak, Rafał Kucharski i Aleksandra Lipska) i kworum zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał, otworzyła obrady XXVIII - Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitała przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości w osobach
1) Panią Ewę Wendrowską – radną Sejmiku Województwa Łódzkiego
2) Pana Grzegorza Wojciechowskiego – posła na Sejm RP
3) Pana Artura Ambrozika – senatora RP
przedstawicieli władz Gminy
Pana Zdzisław Sochę – założyciela, który prowadzi na terenie naszej Gminy
Muzeum wsi Rawsko-Opoczyńskiej
oraz radnych Rady Gminy Cielądz.
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 protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXVII/21 z dn. 29 listopada 2021 r.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6.

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

7.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cielądz.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2022-2041.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2022 rok.
11. Wyrażenie stanowiska Rady Gminy Cielądz
zapewniających bezpieczeństwo granic Polski.

w sprawie poparcia działań

12. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół z sesji Rady Gminy Nr XXVII/21 z dnia 29 listopada 2021 r. został
wyłożony do wglądu poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
oraz udostępniony w wersji papierowej w Biurze Rady. Radni do protokołu nie wnieśli
uwag i protokół w głosowaniu jawnym imiennym został przyjęty jednogłośnie 11 głosami
„za". Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 4.
Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia

zgody

na

zawarcie

kolejnej

umowy

dzierżawy

nieruchomości

z

dotychczasowym dzierżawcą.
Temat przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak.
Wójt Gminy oznajmił, iż dzierżawca doktor P. Musiał wystosował wniosek
o przedłużenie dzierżawy pomieszczeń o łącznej powierzchni 139 m2 na kolejny okres.
Jest propozycja wyrażenia zgody na dzierżawę na następny okres 3 lat.
W związku z tym, że to projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała uchwałę. Następnie stwierdziła kworum
i zarządziła głosowanie. Uchwała Nr XXVIII/198/21została podjęta jednogłośnie tj. 11.
głosami „za” i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5.
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.

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż projekt uchwały zawiera
uaktualnienie dochodów, które ogółem po zmianach wynoszą 25.547.795,47 zł, a wydatki
po zmianach wynoszą 24.635.181.72 zł. Oznajmiła, że w wyniku wprowadzonych zmian
w dochodach i w wydatkach wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową i wynosi
912.613,75 zł. W 2021r. zostały zmniejszone przychody z tytułu planowanych do
zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 1.359.040,84 zł. Przychody po zmianach
wynoszą 1.577.708,25 zł. Zwiększono w 2021r. rozchody z tytułów planowanych
przelewów na rachunki lokat tj. kwota 1.957.759 zł. Rozchody po zmianach w 2021 roku
wynoszą 2.490.322 zł. W zakresie realizacji przedsięwzięć przesunięto okres realizacji
zadania pod nazwą „Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia
publicznego

z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych. Okres

realizacji został przesunięty do 2022 roku. Limit wydatków na rok 2021 to kwota w
wysokości 24.602,84 zł, a łączne nakłady finansowe to kwota w wysokości 1.871.696,05
zł.
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 jednogłośnie 11. głosami „za”. Uchwała Nr
XXVIII/199/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 6.
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 758 – zwiększa się dochody majątkowe zgodnie z otrzymanymi decyzjami z
Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie
działań w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w z zakresie kanalizacji – kwota
1.957.759 zł
- w dziale 801 - zwiększenie dochodów bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu pn.
„Laboratoria przyszłości” – 100.000 zł;
- w dziale 801 – zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych na realizację zadania
dotyczącego zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 78.500 zł

- w dziale 900 – zmniejszenie dochody majątkowe z udziałem środków z Unii Europejskiej –
1.280.185,03 zł - wynika to z przesunięcia zadania na rok 2022 – dotyczy zadania budowy i
przebudowy oświetlenia ulicznego,
- w pozostałych przypadkach – zmiany są do wysokości otrzymanych wpływów budżetowych.
Następnie poinformowała, iż załącznikiem nr 2, dotyczącym planu wydatków,
wprowadza się zmiany:
- w dziale 010 – zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie związane z gospodarką
wodno-ściekową tj. 71.659 zł
- w dziale 600 – zmniejszenie wydatków majątkowych dot. inwestycji przebudowy
drogi gminnej w Komorowie – kwota 800.000 zł
- w dziale 801 – zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z budową przyłącza
gazowego przy SP w Cielądzu oraz zmniejszenie wydatków związanych z zakupem
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
- w dziale 801 – zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu
pn.”Laboratoria przyszłości” – 100.000 zł
- w dziale 900 – zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z budową
i modernizacją oświetlenia ulicznego – kwota 1.835.900,21 zł.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż załącznikiem nr 3 dotyczącym zadań inwestycyjnych,
dokonuje się zmian:
- związanych z gospodarką wodno-ściekową – zadanie w całości zostaje przeniesione na
rok następny,
-przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych w Komorowie – też zadanie przesunięte w
całości na rok 2022.
- w przypadku zadania dotyczącego wykonania przyłącza gazowego – zmniejszone
zostanie zadanie do wysokości 30 tys. zł
- zakup samochodu – też przesunięte zadanie na rok następny.
Poinformowała następnie, że w załączniku Nr 4 związanym z przychodami i rozchodami –
zmniejsza się planowane kredyty o kwotę 1.359.040 zł, a zwiększone zostają rozchody z
tytułu przelewów na rachunki lokat – 1.957.759 zł.
Załącznikiem nr 5 – dotyczącym planu dochodów i wydatków związanych realizacja
zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – zwiększa się
planowane wydatki o kwotę 100 tys. zł.
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
XXVIII/200/21 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 7.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cielądz było
następnym tematem sesji.
Temat przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa. Przypomniała, iż
uchwała ta była podejmowana na ostatniej sesji. Jednak jest w niej błąd – w zakresie kwoty
dodatku specjalnego. Dodatek bowiem został ustalony na poziomie 26 %, a zgodnie z
obowiązującymi przepisami musi być w wysokości 30 %. Końcowa kwota wynagrodzenia
się nie zmienia.
W związku z tym, że to projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała uchwałę. Następnie stwierdziła kworum
i zarządziła głosowanie. Uchwała Nr XXVIII/201/21 została podjęta jednogłośnie tj. 11.
głosami „za” i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 8.
Następny temat porządku obrad Rady Gminy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż zgodnie z
zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może
postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi

z dochodów własnych. Po analizie wymiaru opłaty za

gospodarowanie, dochodów oraz zaległości w konfrontacji z kosztami i wydatkami,
szacuje się, iż uzyskane dochody nie zrównoważą koniecznych do poniesienia wydatków.
W takim stanie rzeczy, aby pokryć część kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych gminy, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Radny Grzegorz Stępniak zwrócił się z pytaniem, w jakiej wysokości jest ta
dopłata.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż na dzień dzisiejszy, uzyskane
wpływy z opłaty śmieciowe są na poziomie 688 tys. zł, a planowane wydatki już z fakturą

otrzymaną wczoraj – wynoszą 743 tys. zł. Zaplanowane w budżecie jest więc 100 tys. zł.
Do końca roku jeszcze może sytuacja ulec zmianie, gdyż płatność opłaty za IV kwartał jest
do 31 grudnia. Kwota 100 tys. zł więc wystarczy, a może też coś zostanie.
Wójt Gminy Paweł Królak poinformował w tym miejscu, że są wyniki przetargu,
trwa jeszcze tylko analiza formalno-prawna, ale stawki za odpady komunalne raczej nie
wzrosną.
Radny Mariusz Błąkała wystąpił z uwagą, że należy raczej planować, aby kwota
dopłaty do śmieci nie pomnożyła się zbyt mocno, i aby nie brakło pieniędzy na rzeczy,
które poprawiają standard życia mieszkańców i by nie ograniczać się tylko do wody,
śmieci i tylko tego typu wydatków. Dodał jeszcze, że korzystając z obecności
przedstawicieli najwyższej władzy w Polsce -

Sejm, Senat, to aby kompleksowo

rozwiązać ustawę śmieciową, o recyklingu, gdyż teraz wszystkie te problemy i koszty są
zrzucone na mieszkańców, a duże korporacje, które produkują opakowania umywają ręce.
Więcej zapytań i uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Małgorzata odczytała
zatem uchwałę, stwierdziła kworum, a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem
uchwały. Uchwała została podjęta 10. głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXVIII/202/21 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do
protokołu.
Punkt 9.
Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad, dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. O przedstawienie
tematu poprosiła Skarbnika Gminy – Gabrielę Milczarską, zaznaczając, że projekt uchwały
otrzymali wszyscy radni.
Projekt

uchwały

przedstawiła

Gabriela

Milczarska

–

Skarbnik

Gminy.

Poinformowała, iż dane zawarte w WPF zostały przyjęte na podstawie wykonania planu
dochodów za 2021 r. oraz informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Wojewody
Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Poinformowała o planowanych dochodach na
2022 rok tj. kwota 21.017.748,03 zł, z tego dochody bieżące to kwota 17.759.063 zł.
Wydatki zaplanowane na 2022 rok to – 24.901.440,21 zł, z tego bieżące 17.717.286 zł.
Opracowując przychody i rozchody na lata 2022-2041uwzględnione zostały
zawarte już umowy kredytowe. W 2022 roku zaplanowane łączne przychody w wysokości
4.288.692,18 zł. Są to przychody na pokrycie deficytu budżetu gminy w związku z
planowanymi inwestycjami, który wynosi 3.883.692,18 zł.

Oznajmiła, iż planowana kwota długu na koniec 2022 r. stanowi 7.542.020,18 zł. Omówiła
też integralną część WPF tj. wykaz przedsięwzięć wieloletnich.
Na tym Skarbnik Gminy zakończyła omawianie WPF.
Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. Przewodnicząca obrad oznajmiła, iż
projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje na wspólnym
posiedzeniu w dniu 26 listopada br. 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
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum,
a następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta
jednogłośnie – 11. głosami „za”. Uchwała Nr XXXIII/203/21 i imienny wykaz głosowania
stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 10.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad podjęciem uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2022 rok.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska oznajmiła, iż przedstawi zmiany,

jakie zostały

wprowadzone do projektu budżetu od czasu analizy projektu budżetu na posiedzeniach
wspólnych komisji:
- zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 99.149 zł i wynika tak kwota ze wzrostu
podatków tj: podatek od nieruchomości –planowany wzrost 50.393 zł , podatek rolny –
wzrost o 40.793 zł, podatek leśny – o 3.271 zł i od środków transportowych – 4.692 zł;
- zostały zwiększone dochody majątkowe o kwotę 78.500 zł – wynika to z podpisanej
umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie zakupu samochodu
do przewozu osób niepełnosprawnych;
Plan dochodów po zmianach wynosi zatem 21.017.748,03 zł, z tego bieżące 17.759,63 zł, a
majątkowe 3.258.685,03 zł.
Po stronie wydatków zmiany dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 99.149 zł
z tytułu wynagrodzenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na diety radnych i
sołtysów.
Plan wydatków ogółem to kwota 24.901.440,21 zł, z tego bieżące – 17.717.286 zł i
majątkowe – 7.184.154,21 zł.

Dodane też jest nowe zadanie inwestycyjne tj. zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych – łączna kwota na to zadanie to 170.000 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie deficyt i wzrósł o kwotę 91.500 zł i
wynosi po zmianach: 3.883.692,81 zł. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek, a planowane przychody to kwota 4.288.692,18 zł.
Planowany dług Gminy na koniec 2022 roku to kwota 7.524.020,18 zł tj. niecałe 30 %
planowanych ogółem dochodów.
Na tym Pani Skarbnik zakończyła omawianie budżetu gminy Cielądz na 2022 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa przypomniała, że projekt
uchwały budżetowej był pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu komisji stałych Rady
Gminy
w dniu 26 listopada.
Przewodnicząca

Rady

poprosiła

przewodniczących

stałych

komisji

o

przedstawienie opinii komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Cielądz na rok 2022.
Opinie kolejno przedstawili:
• Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- Mariusz Błąkała,
• Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka,
• Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji –Mariusz Błąkała,
• Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – Adama Michalak.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu
Gminy Cielądz na 2022 rok. Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję w przedmiocie uchwały budżetowej. Radni
nie podjęli debaty, wobec tego przystąpiła do odczytania projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2022 rok.
Przewodnicząca Rady przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło
się
głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 10 głosami „za” przy 1
głosie „wstrzymującym się”. Uchwała Nr XXVIII/204/21 oraz imienny wykaz głosowania
stanowią załączniki do protokołu.
Punkt 11.
Kolejnym tematem sesji było wyrażenie stanowiska Rady Gminy Cielądz w sprawie
poparcia działań zapewniających bezpieczeństwo granic Polski.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż od posła na sejm Pana Roberta
Telusa wpłynęło pismo z prośbą o podjęcie stanowiska w sprawie działań zapewniających
bezpieczeństwo granic Polski. Stwierdziła, że raczej sprawa jest bezsporna i prosi o jego
przyjęcie.
Zapytań do tematu nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała
projekt stanowiska. Przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się
głosowanie nad jego przyjęciem. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie – 11. głosami
„za i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż na powyższym zakończyła się
merytoryczna część sesji, a rozpoczęła się część uroczysta.
Podczas uroczystej części sesji głos zabrali przybyli goście.
Najpierw głos zabrała Pani Ewa Wendrowska radna Sejmiku Województwa
Łódzkiego, Pan Grzegorz Wojciechowski – Poseł na Sejm RP oraz Pan Artur Ambrozik –
senator RP.
Podczas sesji wręczono Panu Zdzisławowi Socha - prowadzącemu na terenie Gminy
Cielądz Muzeum wsi Rawsko-Opoczyńskiej następujące nagrody:
- Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w Dziedzinie Kultury 2021 r.
- Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego w dziedzinie
upowszechniania kultury.
Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa złożyła uczestnikom sesji
życzenia noworoczne.
Punkt 12.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zamknęła obrady XXVIII sesji Rady Gminy Cielądz. Na powyższym
protokół zakończono.
Przewodnicząca
Gminy
Protokołowała
Bogusława Kobacka

Małgorzata Rosa

Rady

