
P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/22 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 25 lutego 2022 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, 

a zakończono o godz.11:40. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając w chwili rozpoczęcia 

sesji obecność 12. radnych (nieobecnych 3 radnych: Michał Gaca, Mariusz Błąkała i Ewa 

Kwiatkowska-Kielan) i kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła 

obrady XXIX 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 protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXVIII/21 z dn. 28 grudnia 2021 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2022 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – 
Powiatowego Urzędu Pracy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2022 -2024. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Cielądz. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Cielądz na 2022 rok. 

11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa na 2022 rok. 



12.  Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2022 rok. 

13. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Cielądz na 2022 rok. 

14. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy.  

Punkt 3.  

Protokół Nr XXVIII/21 z sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 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 został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za". 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 4. 

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. 

Projekt uchwały przedstawiła Gabriela Milczarska – Skarbnik Gminy. Poinformowała, 

iż projekt wieloletniej prognozy finansowej dotyczy przede wszystkim zmian w przychodach 

gminy, jak również zmiany deficytu gminy na 2022 rok. Oznajmiła, iż dochody bieżące 

ogółem po zmianach wynoszą 21 755 562 zł 3 gr, natomiast wydatki po zmianach wynoszą 

26 088 703 zł 21 gr i w wyniku wprowadzonych zmian w dochodach jak i w wydatkach 

deficyt gminy uległ zwiększeniu o kwotę 449 449 zł i wynosi 4 333 141 zł 18 gr. Ponadto               

w 2022 roku zwiększono planowane kredyty o kwotę 99 449 zł. Ponadto wprowadzono 

również do przychodów środki niewykorzystane na rachunku bieżącym 2021 roku i jest to 

kwota 350 000 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 4 738 141 zł, natomiast przychody   

z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek to kwota 4 388 141,18 zł, z tego na pokrycie 

deficytu gminy kwota kredytu 3 983 141,18 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek kwota 405 zł. Planowana spłata kredytów i pożyczek do spłaty planowana jest na 19 

lat, czyli do roku 2041.  

Na tym Skarbnik Gminy zakończyła omawianie projektu uchwały.  

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. Przewodnicząca obrad oznajmiła, iż 

projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje na wspólnym 

posiedzeniu. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum, 

wcześniej powitała przybyłych jeszcze na sesję dwóch radnych, a następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosami 



„za”. Uchwała Nr XXIX/205/22 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

Punkt 5.  

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad podjęciem uchwały w sprawie 

zmiany budżetu i w budżecie na 2022 rok. 

 Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska i zwróciła uwagę na 

następujące zagadnienia. Poinformowała, iż  załącznikiem nr 1 dokonuje się zmian w planie 

dochodów budżetu gminy na 2022 rok.: 

- w dziale 600 wprowadza się dochody majątkowe w wysokości 524 172 zł z tytułu 

otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego; 

-  w dziale 750 zostają wprowadzone dochody bieżące w wysokości 135 000 zł na realizację 

projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą "Cyfrowa gmina - wsparcie dzieci 

z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym"; 

- w dziale 900 wprowadza się dochody w wysokości 21 000 zł z tytułu zawartego 

porozumienia w 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego "Czyste powietrze", 

wprowadzona kwota wynika z rozliczenia dochodów i wydatków w roku ubiegłym. 

Następnie Skarbnik omówiła załącznik numer 2 związany ze zmianą planu wydatków                     

w budżecie gminy: 

- w dziale 600 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w wysokości 873 621 zł - zmiana  

dotyczy nowej inwestycji pod nazwą "Remont drogi gminnej w miejscowości Wylezinek"; 

- w rozdziale 750 23 zostaje wprowadzony nowy wydatek majątkowy w wysokości 27 000 zł 

na realizację zadania pod nazwą "Dostosowanie pomieszczenia budynku Urzędu Gminy do 

potrzeb stacjonowania zespołu państwowego ratownictwa medycznego"; 

- w dziale 750 95 wprowadzone zostały wydatki bieżące i wysokości w 135 000 zł na 

realizację projektu pod nazwą "Cyfrowa gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich". 

- w rozdziale 801 01 wprowadzone zostały wydatki bieżące w wysokości 62. 100 zł i wydatki 

majątkowe w wysokości 37 900 zł. Są to wydatki związane z realizacją projektu "Laboratoria 

przyszłości".  

W załączniku nr 4 dotyczącym zmian przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 rok  

w § 952 wprowadza się zwiększenie planowanych kredytów i pożyczek o kwotę 99 499 zł. 

Ponadto wprowadza się przychody w kwocie 350 000 zł, która to kwota wynika                              

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 roku,                   



w tym: kwota 100 000 zł jest to kwota otrzymanych środków na projekt "Laboratoria 

przyszłości" i te środki są właśnie przeznaczone na ten projekt, a kwota 250 000 pochodzi                       

z konkursu covid "Rosnąca odporność" i te środki przeznaczone będą na dotację dla powiatu 

rawskiego na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Rawie Mazowieckiej. 

Na tym Pani Skarbnik zakończyła omawianie projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa przypomniała, że projekt uchwały był 

pozytywnie zaopiniowany na wczorajszym posiedzeniu wspólnym. 

Z uwagi na brak uwag i zapytań przystąpiła do odczytania projektu uchwały, przed 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała Nr XXIX/206/22 oraz 

imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 6. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył również podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż Starosta Rawski wystąpił z prośbą o dofinansowanie Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej na rok 2022. Ogólna kwota dotacji to 45 000 zł, stawka 

godzinowa lekarza to 100 zł, wg kalkulacji procentowego udziału liczby dzieci z terenu 

gminy Cielądz, który stanowi 4% kwota dofinansowania lekarza poradni psychologiczno-

pedagogicznej wynosi 1800 zł.  

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wczorajszego wspólnego Komisji i został pozytywnie przez 

komisje zaopiniowany. Następnie zwróciła się z prośbą do Wiceprzewodniczącego Rady 

Michała Trzcińskiego o odczytanie projektu uchwały. Po jej odczytaniu przez 

Wiceprzewodniczącego stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem 

niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. głosów „za”. Uchwała Nr 

XXIX/207/22 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu.  

Punkt 7.  

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego – dla Powiatowego Urzędu Pracy. 

Temat przedstawił Wójt Gminy. Poinformował, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być 



udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. Powiatowy Urząd 

Pracy w Rawie Mazowieckiej wystąpił z prośbą o dalsze finansowanie i wsparcia 

poradnictwa zawodowego na 2022 rok. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na materiały 

i wyposażenie niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć warsztatów oraz spotkań 

formacyjnych. W piśmie Powiatowy Urząd Pracy prosi o wsparcie w wysokości 1500 zł.  

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje 

zaopiniowany. Następnie poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała Trzcińskiego                        

o odczytanie projektu uchwały. 

Przed głosowaniem Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum,  po czym odbyło się 

głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14. 

głosami „za”. Uchwała Nr XXIX/208/22 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki 

do protokołu.  

Punkt 8.  

Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024.  

Tematykę projektu uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej – Grażyna Michniewska. Oznajmiła, iż Gminny Program Wspierania Rodziny na 

lata 2022-2024 został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku                                  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wyjaśniła, iż Program ten skierowany jest 

do rodzin i dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, doświadczających problemów 

opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej lub 

pieczy zastępczej oraz rodzin, którym zostały odebrane bądź ograniczone prawa rodzicielskie. 

Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin poprzez prowadzenie działań i tworzenie 

warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Pani Kierownik dodała, że rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych wspierane są przez asystenta rodziny, który zatrudniony jest                 

w gminie na 1/2 etatu. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego 

poziomu stabilności życiowej, która umożliwi wychowanie dzieci. Asystent rodziny 

kierowany będzie do pracy tylko z tymi rodzinami, których sytuacja dziecka małoletniego 

wymaga wsparcia zewnętrznego. Program będzie finansowany ze środków budżetu gminy 

oraz dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. 



Zaznaczyła, że efektami programu w wyniku przeprowadzonych działań  będzie: polepszenie 

sytuacji dziecka rodziny, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny dziecka, 

zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla 

rodziny dziecka, poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, zabezpieczenie 

podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu sytuacji 

kryzysowych, poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny, wzrost 

świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i poprawnych 

relacji rodzinnych, umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do 

rodziny naturalnej poprzez przywrócenie jej prawidłowej funkcji oraz rozwój efektywnej 

współpracy między instytucjami, organizacjami realizującymi program wspierania rodziny.  

Do projektu Programu uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca obrad oznajmiła, iż 

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany w dniu wczorajszym przez poszczególne 

komisje, a następnie odczytała projekt uchwały. Przed głosowaniem stwierdziła kworum, 

następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała Nr XXIX/209/22 oraz imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 9. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cielądz. 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Paweł Królak. Oznajmił, iż 

wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych została 

uregulowana uchwałą nr VI/43/19 z dnia 9 kwietnia 2019 roku podjętą na podstawie art. 28 

ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Jednakże w dniu 1 stycznia 2022 weszła                               

w życie nowa ustawa, na mocy której art. 28 został zniesiony. W związku z tym zachodzi 

konieczność podjęcia nowej uchwały regulującej wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, określonymi 

w art. 15 ust. 1  ustawy. Poinformował, iż ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej i w 

działaniu ratowniczym - proponowana stawka za godzinę to 20 zł, a za udział w szkoleniu lub 

ćwiczeniach 8 zł. 

Do projektu uchwały zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zanim przystąpiła do odczytania projektu 

uchwały zaznaczyła, że z uwagi na interes prawny trzech radnych, którzy są jednocześnie 



członkami Ochotniczych Straży Pożarnych, prosi o wstrzymanie się tych radnych od głosu 

podczas głosowania nad uchwałą. Następnie stwierdziła kworum, po czym odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta – 11. głosami „za”, przy 3 

głosach „wstrzymujących się”. Uchwała Nr XXIX/210/22 oraz imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 10. 

 Kolejny temat sesji, dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła o przedstawienie projektu planu 

pracy Komisji Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Iwonę Machnicką. 

Do przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono uwag.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, po czym stwierdziła 

kworum i poddała projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 

14. głosami „za”. Uchwała Nr XXIX/211/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią 

załączniki do protokołu.  

Punkt 11. 

 W następnym punkcie porządku sesji przedłożony został plany pracy Komisji Budżetu                          

i Rolnictwa na 2022 rok. 

 Projekt planu pracy Komisji przedstawił jej Przewodniczący – Adam Michalak. 

 Do planu nie zgłoszono uwag. 

 Plan pracy Komisji Budżetu i Rolnictwa został zatwierdzony jednogłośnie w wyniku 

głosowania  i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 12. 

 Kolejnym punktem sesji było zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Zdrowia na 2022 rok. 

 Projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawił 

Przewodniczący - Przemysław Jędrzejczak. 

 Do planu nie zgłoszono uwag. 

 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia został zatwierdzony jednogłośnie                     

w wyniku głosowania i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do 

protokołu 

Punkt 13. 

 Temat kolejny porządku sesji dotyczył zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2022 

rok. 



 Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przedstawiła projekt planu. Z uwagi na brak do 

niego uwag poprosiła o jego zatwierdzenie poprzez głosowanie. Plan pracy został 

zatwierdzony jednogłośnie i wraz z imiennym wykazem głosowania stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż wyczerpany już został cały 

porządek obrad, ale z racji obecności na sesji pani sołtys wsi Ossowice Agnieszki Janickiej                               

i pana Daniela Szulmieja pozwoli w tym momencie oddać głos gościom. Zaznaczyła jeszcze, 

że wpłynęło od państwa pismo do Rady Gminy na początku roku, ale z racji tego, że Rada się 

nie spotykała przez ten okres, to wczoraj to pismo mieszkańców wsi Ossowice przedstawiła 

na komisjach wspólnych Rady Gminy.  

 Głos zabrał najpierw Pan Daniel Szulmiej i w swoim wystąpieniu podjął temat 

budowania przez firmę Budmax nowego PSZOK-u w Ossowicach oraz zwrócił się z prośbą, 

by działania te zatrzymać. 

Do wystąpienia ustosunkował się Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował min. o wydaniu 

już przez organ – Wójta Gminy decyzji o warunkach zabudowy i o złożeniu od tej decyzji 

odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zaznaczył, że od decyzji SKO 

teraz będą zależały dalsze działania. 

W dyskusji poruszono też kwestię aktualności studium zagospodarowania przestrzennego 

oraz problemów związanych z uchwaleniem planu. Wójt wyjaśnił, iż plan przestrzennego 

zagospodarowania to jest miecz obosieczny i dlatego musi być tak określony, by nie 

zaszkodzić tym terenom do rozwoju. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyjaśniła jakie kompetencje ma Rada Gminy w tym 

temacie  i oznajmiła, iż jako Rada Gminy mogą zatwierdzić jedynie zmiany np. w planie 

zagospodarowania przestrzennego, a na działce, która jest przedmiotem dyskusji nie ma planu 

zagospodarowania przestrzennego. Dodała, że niestety z tego co uzyskała informację od 

pracownika merytorycznego, najpierw należy dokonać zmiany studium. Zaznaczyła, że 

ponadto procedura zmiany planu jest bardzo długotrwała. 

W dyskusji poruszono też kwestię zwożenia odpadów komunalnych na Pszok z innych Gmin. 

Wójt wyjaśnił, iż obecnie nie są zwożone z innych gmin, lecz nie można ograniczać firmie 

działalności w tym zakresie.  

Wójt oświadczył też, że zarówno on jak i Wysoka Rada są za mieszkańcami Ossowic i zrobią 

wszystko by nie było powtórki tego co było kiedyś- w przeszłości. 



 W trakcie sesji radny Przemysław Jędrzejczak zgłosił problem dotyczący drogi                       

w Grabicach – do Państwa Wojcechowskich i Pana Traczyka, a Pani Sołtys Agnieszka 

Janicka – problemy z drogą w Ossowicach. 

 Wójt wyjaśnił, iż na razie czeka się na lepsze warunki atmosferyczne i tylko główne 

komunikacyjne odcinki w przyszłym tygodniu będą wyrównane równiarką. 

  Punkt 14. 

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

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

zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 

 

 

 

 

 

 


