
P R O T O K Ó Ł Nr XXX/22 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 31 marca 2022 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, 

a zakończono o godz.12:10. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając w chwili rozpoczęcia 

sesji obecność 11. radnych (nieobecnych 4 radnych: Michał Gaca, Aleksandra Czarnecka, 

Paweł Kłos i Rafał Kucharski) i kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, 

otworzyła obrady XXX Sesji Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów 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 z sesji Rady Gminy Nr XXIX/22 z dn. 25 lutego 2022 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 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2022 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                           
i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2022-2025. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Cielądz w 2023 roku środków stanowiących fundusz sołecki. 

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



10. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                                    
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Cielądz na lata 2019-
2022. 

11. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku Programu Wspierania Rodziny oraz 
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. 

12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za rok 
2021. 

13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021. 

14. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Cielądz za 2021 rok: 

1) Komisji Budżetu i Rolnictwa, 

2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, 

3) Komisji Rewizyjnej, 

4) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

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

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy.  

Punkt 3.  

Protokół Nr XXIX/22 z sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2022 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 1 1 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 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2041 zmieniana jest ze względu na 

zwiększenie przychodów, gdyż wprowadzane są do budżetu na 2022 rok wolne środki w 

wysokości 27.000 zł, jak również niewykorzystane środki na rachunku bankowym 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Jest to kwota 



8.160,48 zł. Przychody po zmianach wynoszą 4.773. 301,66 zł. Ponadto zostały uaktualnione 

dochody, które po zmianach wynoszą 22.618.300,03 zł, jak również wydatki, które po 

zmianach wynoszą 26.986. 601,69 zł. 

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 – 11. głosami 

„za”. Uchwała Nr XXX/212/22 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 750 zostały wprowadzone dochody bieżące w wysokości 42.799,26 zł, jak również 

dochody majątkowe w wysokości 75.70074 zł - środki pochodzące z projektu grantowego                     

z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą Cyfrowa Gmina; 

- w dziale 750 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 66.150 zł - jest to kwota otrzymana z 

dotacji na zadanie majątkowe pod nazwą wykonanie mikroinstalacji na budynku Urzędu 

Gminy w Cielądzu; 

- w dziale 758 zgodnie z decyzją Ministra Finansów, zmniejsza się subwencję oświatową                            

o kwotę 33.430 zł, natomiast kwotą 13.012 zł zwiększa się subwencję oświatową                                    

z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć 

specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

- w dziale 801 - zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zwiększa się planowane dotacje o kwotę 

480.400 zł - środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji systemu 

grzewczego i instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Sierzchowach;  

- w dziale 900 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 85.752 zł - jest to kwota wynikająca z 

rozliczenia zadania dotyczącego utylizacji azbestu z roku 2021 a środki pochodzą z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 



Następnie Skarbnik omówiła załącznik numer 2 związany ze zmianą planu wydatków                     

w budżecie gminy: 

- w rozdziale 750 23 zwiększa się wydatki bieżące i wydatki majątkowe na realizację projektu 

grantowego Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące to kwota 42.799,26 zł, natomiast wydatki 

majątkowe to kwota 75.700,74 zł; 

- w rozdziale 801 01 zwiększane jest zadanie inwestycyjne na modernizację systemu 

grzewczego i montaż instalacji fotowoltaicznej na w szkole podstawowej w Sierzchowach. 

Kwota zwiększenia zadania to 480.400 zł; 

- w rozdziale 801 13 zwiększa również zadanie majątkowe na zakup samochodu do przewozu 

osób niepełnosprawnych, kwota zwiększenia zadania to 27.000 zł; 

- w dziale 750 rozdział 750 23 również zwiększa się zadanie majątkowe o kwotę 66.150 zł na 

wykonanie mikroinstalacji dla na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu; 

- w rozdziale 851 54 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.160,48 zł - jest to kwota 

pozostała z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych zadań programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, iż w  załącznik nr 4, dotyczącym przychodów i 

rozchodów budżetu gminy na 2022 rok - w § 905 zwiększa się przychody                                     

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę 8.160,48 zł, po 

zmianach kwota przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynosi 

358.160,48 zł. Ponadto wprowadza się do budżetu w § 950 27.000 zł - jest to kwota wolnych 

środków z roku 2021. 

 Na tym Pani Skarbnik zakończyła omawianie projektu uchwały. 

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

pozytywnie zaopiniowany na wczorajszym posiedzeniu wspólnym. Powitała przybyłego na 

sesję radnego Rafała Kucharskiego, stwierdziła kworum 12 radnych. Z uwagi na brak uwag i 

zapytań przystąpiła do odczytania projektu uchwały. Następnie odbyło się głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12. głosami „za”. Uchwała Nr 

XXX/213/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 6. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Cielądz w 2022 roku. 



Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła pracownika merytorycznego w 

tym zakresie Patrycję Gąsiorowską. 

Patrycja Gąsiorowska oznajmiła, iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt jest 

obowiązek w drodze uchwały przyjąć program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W tym 

celu został wysłany do powiatowego lekarza weterynarii, kół łowieckich oraz Stowarzyszeń 

projekt tego programu. Uzyskana została pozytywna opinia od Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Rawie Mazowieckiej. Następnie przedstawiła jakie zadania zawiera Program 

tj.  - zapewnienie zwierzętom miejsc w schronisku-  jest to schronisko Psiakowo,  

- odławianie bezdomnych zwierząt - tę usługę sprawuje schronisko Psiakowo – zaznaczyła, ze 

każde zwierzę umieszczone w schronisku jest obligatoryjnie wysterylizowane lub 

wykastrowane 

- wskazane jest gospodarstwo rolne w przypadku pojawienia się zwierząt gospodarskich -  jest 

działka nr 217/9 mieszcząca się w Stolnikach 

- w przypadku pojawienia się kotów wolnożyjący, określony został sposób sprawowania nad 

nimi opieki w miejscu ich bytowania oraz dokarmiania zgodnie z zapotrzebowaniem. 

-  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych –jest 

podpisana umowę z  Mirosławem Charążką. 

Pracownik poinformował też, że na ten rok w budżecie zabezpieczona jest kwota 

110.000 i w tym jest m.in. przyjmowanie, utrzymywanie i zapewnienie opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz przeprowadzenie akcji adopcyjnych w kwocie 95 800 brutto, 

opieka weterynaryjna i działania interwencyjne na rzecz zwierząt bezdomnych w kwocie 

11 000 zł brutto, usypianie ślepych miotów zwierząt właścicielskich 500 zł brutto, opieka nad 

wolnymi żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie 700 zł, zabiegi chipowania i kastracji lub 

sterylizacji zwierząt zgłoszonych przez mieszkańców gminy Cielądz 500 zł brutto i 

zapewnienie opieki w przypadku pojawienia się zwierząt gospodarskich 1500 zł brutto. W 

porównaniu z ubiegłym rokiem na schronisko wydatkowana była kwota 77 226 zł 43 gr, a w 

schronisku zapewniono opiekę 30 psom, z czego 29 trafiło do adopcji. Stawka dzienna 

utrzymywania psa w schronisku wynosi w tym roku 11 zł brutto, w ubiegłym było to 9,50 zł. 

W 2021 roku udzielono pomocy 9 poszkodowanym zwierzętom. Koszt usług 

weterynaryjnych wyniósł 11 707 zł 20 gr.  

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem poniedziałkowego posiedzenia 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 – 12. głosów „za”. Uchwała Nr 

XXX/214/22 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu.  

Punkt 7.  

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 2025. 

 Projekt Programu przedstawiła Grażyna Michniewska - przewodnicząca Gminnej 

Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaznaczyła najpierw, iż 

Program zgodnie z ust. 2 a jaki został dodany do art. 41 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opracowany został na okres 4 

lat. Program zawiera zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom 

behawioralnym. Podkreśliła iż zdania, które będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych 

potrzeb lokalnych, zostały przeprowadzone na podstawie diagnozy problemów społecznych, 

która była opracowana na terenie Gminy Cielądz w grudniu 2021 roku. 

Następnie Pani Kierownik przestawiła adresatów Programu oraz podkreśliła, iż zgodnie 

ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Program ten stanowi 

część strategii rozwiązywania problemów społecznych. W dalszej kolejności omówiła 

szczegółowo określone w programie zadania. Wyjaśniła, iż źródłem finansowania zadań 

zawartych w gminnym programie będą środki finansowe budżetu gminy stanowiące dochody 

z tytułu wydania wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wniesione przez 

podmioty gospodarcze i dochody te stanowią dochody gminy, które w całości są 

przeznaczane na realizację programu. Dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki 

pozyskiwane z opłat za małpki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania 

alkoholu. Na zakończenie poinformowała jakie instytucje są realizatorami Programu tj. 

przede wszystkim: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu wspólnie z innymi 

podmiotami jak:  Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespół 

interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, punkt informacyjno - 

konsultacyjny, placówki oświatowe, Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, 

Gminny Dom Kultury, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, 



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie, Poradnia Leczenia Uzależnień w Rawie 

Mazowieckiej, inne podmioty lecznicze, Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej.  

Na powyższym zakończyła swoje wystąpienie. Radni  do w/w tematu nie zgłosili uwag 

ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała następnie, 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 – 12. 

głosami „za”. Uchwała Nr XXX/215/22 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki 

do protokołu.  

Punkt 8.  

Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy Cielądz w 2023 roku środków stanowiących fundusz 

sołecki. 

Do tematu ustosunkował się Wójt Gminy Paweł Królak. Stwierdził, że jako Wójt 

Gminy Cielądz wnioskuje o nie wyodrębnienie z budżetu gminy na 2023 rok funduszu 

sołeckiego. Stwierdził, że jako beneficjent funduszu sołeckiego i mieszkaniec Cielądza traci 

najwięcej, ale jako gospodarz tej gminy - jako Wójt, patrzy na to wszystko co się dzieje 

dzisiaj w kraju, na fundusze, na budżet Gminy, który w tym roku był bardzo ciężki, a w 

przyszłym roku może być niestety jeszcze gorszy i dlatego proponuje uchwałę o nie 

wyrażenie zgody wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Stwierdził, że jego zdaniem 360 000 zł 

z budżetu gminy – przy planowanych inwestycjach w tym i w przyszłym to jest dużo. 

Przedstawił przykład zadania inwestycyjnego i jaki będzie wkłady własny Gminy tj.  

wymiana oświetlenia ulicznego - wkład gminy to ponad 500 000 zł, czyli ponad 200 000 

więcej niż fundusz sołecki i dodał, że każdy z państwa radnych i sołtysów zauważy w swoich 

miejscowościach tę zmianę. Ponadto dodał, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będzie 

robiona kolejna studnia zapasowa - na SUW-ie w Kuczyźnie, a woda z niej dostarczana do 

wielu miejscowości i tu również też będzie wkład własny. Uważa, że biorąc pod uwagę to, ile 

realizujemy środków i jak budżet jest ciężki, to wnioskuje o podjęcie też tej trudnej uchwały, 

która odzwierciedla dzisiaj, gdzie jesteśmy. 

Wójt Gminy podkreślił też, że niedługo do realizacji są bardzo duże inwestycje- za  

6 mln zł wodociąg w Sierzchowach oraz za ponad 2 mln zł droga w Komorowie. Złożone też 



zostały wnioski w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu oraz trzeciej edycję –tzw.PGR, gdzie 

wnioskowane jest łącznie prawie o ponad 20 mln zł.  Stwierdził, że rozmowy są bardzo 

ciężkie i trudne, ale ma nadzieję, że jednak będą zakończone owocnym sukcesem. Zaznaczył 

też, że realizowane będą zadania w danych miejscowościach, bez względu na to, czy jest 

fundusz sołecki, czy nie. Stwierdził, że już dzisiaj co niektóre miejscowości mogą zauważyć 

wyrównane drogi, a posypanie kamieniem nastąpi za chwilę. Tak więc dalsze prace 

remontowe dróg gminnych będą realizowane. Często realizowane są zadania, wielokrotnie 

nawet bez wiedzy radnych gdyż sołtysi, wydzwaniają i tym prośbom stawiane jest czoło. Na 

zakończenie Wójt Gminy stwierdził, iż wyodrębnienie funduszu sołeckiego spowoduje też 

dużo więcej pracy dla moich pracowników, dużo większe rozdrobnienie dla budżetu gminy i 

nie wiadomo jak w przyszłości będzie można spiąć budżet w całość. Zakończył Wójt Gminy 

swoje wystąpienie stwierdzeniem, że każdą decyzję radnych uszanuje i każda decyzja jest dla 

niego ważna i stawią czoła  każdej decyzji i zadaniu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa dodała, że projekt uchwały był 

przedmiotem burzliwej dyskusji na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Cielądz w 

poniedziałek 28 marca i nie uzyskał pozytywnej opinii żadnej z komisji. Zwróciła się z 

zapytaniem, czy są do projektu uchwały uwagi bądź zapytania.  

W związku  tym, iż nikt z radnych ani sołtysów nie zabrał głosu  Przewodnicząca 

odczytała projekt uchwały. Przed głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się 

głosowanie. Uchwała nie została podjęta z uwagi na następujący wynik głosowania: 4 głosy 

„za”, 7 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się. Imienny wykaz głosowania stanowi 

załącznik do protokołu. 

Punkt 9. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej 

umowy najmu lokalu. 

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

dniem 1 marca tego roku na terenie naszej gminy - w murach tego urzędu, znajduje się 

karetka. Służby wojewody zwróciły się do nas z pismem o wydzierżawienie lokalu, który 

przygotowaliśmy pod właśnie zespół ratownictwa medycznego w urzędzie na dłuższy czas - 

do końca roku budżetowego, a później będzie to zależało od środków finansowych pana 

wojewody. Ma nadzieję, że jeżeli już dzisiaj jest potrzeba bycia w tym miejscu i celowość, 

tak więc że też będzie i na kolejne lata wydłużony dyżur. Najem dotyczy powierzchni ok. 30 



m2, a  czynsz jest symboliczny, gdyż tu nie chodzi o pieniądze, lecz o bezpieczeństwo, reakcję  

i szybkość w dotarciu do naszych mieszkańców. 

Do projektu uchwały zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca podziękowała Wójtowi Gminy za przedstawienie projektu uchwały. 

Dodała, że był on przedmiotem prac komisji stałych Rady Gminy na poniedziałkowym 

posiedzeniu i uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. Z uwagi na brak pytań bądź 

uwag do projektu o odczytanie projektu uchwały poprosiła wiceprzewodniczącego Michała 

Trzcińskiego. 

Następnie stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12. głosami „za”. Uchwała Nr XXX/216/22 

oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 10. 

 Kolejny temat sesji, dotyczył przedstawienia sprawozdania z realizacji w 2021 roku 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Cielądz na lata 2019 2022.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poprosiła o przedstawienie sprawozdania w 

zastępstwie przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego pani Małgorzaty Stolarek - panią 

Grażynę Michniewską – Kierownika GOPS w Cielądzu. 

 Pani Kierownik przypomniała najpierw kiedy i jaką Uchwała został przyjęty niniejszy 

Program oraz jakie są jego główne cele.  Oznajmiła, iż w Gminie powołany jest zespół 

interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu udzielania 

skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie. W roku 2021 

do tego Zespołu wpłynęło 7 niebieskich kart. Zespół odbył 8 posiedzeń, zamkniętych zostało 

5 kart niebieskich w rodzinach, u których ustała przemoc. W okresie sprawozdawczym na 

działania w zakresie realizacji programu zaplanowano środki w wysokości 3,5 tys. zł, a 

wydatkowano z tego 999,69 zł na zakup materiałów biurowych. Zaznaczyła, że wnioski, jakie 

wypływając z realizacji programu to: 

- zjawisko przemocy w rodzinie istnieje na terenie naszej gminy,  

- zespół pracuje zgodnie z obowiązującym prawem,  

- działania zespołu przynoszą oczekiwane efekty, 

-  należy zwiększyć ilość akcji uświadamiających mieszkańców gminy na temat przemocy w 

rodzinie.  



 Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu. 

Punkt 11. 

W następnym punkcie porządku sesji przedłożone zostało sprawozdanie z realizacji w 

2021 roku Programu Wspierania Rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z 

realizacją zadań. Sprawozdanie przedstawiła  Grażyna Michniewska – Kierownik GOPS w 

Cielądzu. Przypomniała, iż Program przyjęty został przez Radę Gminy Cielądz dnia 28 

grudnia 2018 roku uchwałą nr III/17/18, a zadania wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań własnych gminy należy 

opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny, tworzenie 

możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój 

systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną 

przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku adopcyjnym, sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z 

zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, prowadzenie 

monitoringu sytuacji dziecka z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkałych na terenie gminy. Pani 

kierownik podkreśliła, iż w  okresie sprawozdawczym realizowana była większość zadań z 

wyżej powołanego katalogu. Pracę z rodzinami prowadził jeden asystent rodziny zatrudniony 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wymiarze 1/2 etatu. Do podstawowych zadań 

asystenta rodziny należało: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z 

członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w 

poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego, prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, troska o edukację 

i rozwój dzieci, dbałość o zdrowie, gospodarowanie budżetem domowym, udzielanie pomocy 

rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych oraz problemów 

wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodziny, motywowanie 

członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w 

poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej, podejmowanie działań interwencyjnych i 

zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, dokonywanie okresowej 

oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny dla kierownika 

ośrodka, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 



sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie, jej członkach, współpraca z jednostkami 

administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupą wyborczą na podstawie przepisów ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy 

wykonywaniu zadań uznać za niezbędną, udział w posiedzeniu zespołu do spraw okresowej 

oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce. W 2021 roku pomocą i wsparciem 

asystenta rodziny objętych było 7 rodzin z terenu Gminy Cielądz. Zakończono prace z jedną 

rodziną z uwagi, iż dziecko skończyło 18 lat. Asystent pracuje w oparciu o opracowane 

dokumenty, plan pracy z rodziną, protokół spotkania z rodziną, miesięczne sprawozdanie z 

pracy z rodziną. Na asystenta rodziny ze środków wojewody wydatkowano 1000 zł, natomiast 

ze środków gminy wydano 34.489,90 zł. 

W rodzinie zastępczej w 2021 roku przebywało troje dzieci z terenu gminy. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Cielądzu sfinansował koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej jako 

zadanie własne obowiązkowe z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w kwocie 

13.788,50 zł. Kierownik GOPS podsumowała, że odnosząc się do potrzeb związanych z 

realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny, zauważyć trzeba wzrost ilości spraw 

związanych z realizacją zadań obowiązkowych gminy z ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. 

 Do sprawozdania nie zgłoszono uwag. 

 Sprawozdanie powyższe  stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 12. 

 Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cielądzu za rok 2021.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaznaczyła, że niniejsze sprawozdanie również otrzymali 

wszyscy radni i o jego przedstawienie poprosiła również kierownika GOPS-u panią Grażynę 

Michniewską.  

Pani Kierownik wyjaśniła najpierw, iż Gminny Ośrodek Pomocy w Cielądzu jest jednostką 

organizacyjną Gminy Cielądz, realizuje zadania pomocy społecznej i rodziny o charakterze 

obowiązkowym oraz realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy 

o pomocy społecznej. Przedstawiła następnie strukturę organizacyjną Ośrodka, a jakie pracownicy 

ośrodka wykonują zadania. Poinformowała, iż prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

przysługuje osobom i rodzinom, których dochód netto na osobę w rodzinie wynosi: dla osoby 

samotnie gospodarującej - 701 zł, dla osoby w rodzinie -  528 zł. Od 1 stycznia 2022 roku 

kryterium dochodowe uległo zmianie i tak dla osoby samotnej wynosi 776 zł, w rodzinie 



600 zł. Następnie przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Cielądzu za rok 2021. 

 Do sprawozdania nie zgłoszono uwag. 

 Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu 

Punkt 13. 

 Temat kolejny porządku sesji dotyczył sprawozdania  z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

za 2021.  

Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – Grażyna Michniewska. Oznajmiła najpierw, iż jednym z 

głównych zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jest realizacja 

zadań nałożonych przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Zadania  realizowane są z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat 

za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane 

tylko i wyłącznie na realizację zadań ujętych  Programie.  

Następnie omówiła poszczególne zadania zrealizowane w ramach programu w 2021 roku: 

- zatrudnienie psycholog – dyżury w każdy poniedziałek miesiąca, psycholog przyjął 32 

osoby, co przełożyło się na 157 godziny terapeutyczne, wydatki z tego tytułu wyniosły kwotę 

9.600 zł; 

- wystosowano 19 wezwań na rozmowy z osobami z problemami alkoholowymi z terenu 
gminy; 
- odbyły się 22 dyżury oraz 7 posiedzeń całej komisji: Komisja na posiedzeniach i dyżurach 

opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, rozpatrywała 

wnioski o leczenie odwykowe, współdziałała ze szkołami, policją, ośrodkiem pomocy w 

sprawach profilaktyki, zapobiegania problemom alkoholizmu, i narkomanii, sporządzała 

ankiety, sprawozdania, bieżącą korespondencję oraz uczestniczyła w szkoleniach i naradach, 

przeprowadzała kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Cielądz; 

- skierowano 2 osoby do poradni odwykowej, stałemu leczeniu poddał się 1 pacjent, komisja 

wspomagała finansowo jego leczenie; 

- sfinansowane zostały przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym dla uczniów szkoły 

podstawowej w Sierzchowach,  zakup defibrylatora na potrzeby szkoły podstawowej w 

Cielądzu; 

- sfinansowano zakup gadżetów i odblasków, na których umieszczone zostały hasła 

profilaktyczne - gadżety zostały wykorzystywane na spotkania z dziećmi i młodzieżą w celu 



przypomnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zagrożenia wynikającego                           

z nadużywania alkoholu, dopalaczy i narkotyków oraz palenia papierosów; 

-  sfinansowano przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych mających na celu 

przedstawienie wyników badań ankietowanych przeprowadzony w 2021 roku, obejmujących 

podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy, 

narkotyków, uzależnień behawioralnych, przemocy w rodzinie oraz w środowisku szkolnym.  

- przeprowadzono kontrolę 4 punktów sprzedaży; kontrole przebiegły prawidłowo, nie 

wykryto żadnych nieprawidłowości. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła też informację na temat punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w roku 2021: ogółem punktów z napojami przeznaczonymi do spożycia było 

12 w miejscu sprzedaży i 1-  gdzie sprzedawano piwo do 4,5 %. . 

Do sprawozdania uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.    

Punkt 14.  

Kolejny punkt dotyczył przedstawienia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady 

Gminy Cielądz za 2021 rok. 

Jako pierwszego o przedstawienie tego sprawozdania Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Rosa poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa Pana Adama Michalaka.  

Następnie sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

Rady Gminy Cielądz za 2021 rok przedstawił Przewodniczący tej Komisji – Przemysław 

Jędrzejczak. 

Z kolei głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Iwona Machnicka, która 

przedstawiła sprawozdania z działalności tej komisji za ubiegły rok.  

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji przedstawił następnie 

Przewodniczący tej Komisji Pan Rafał Kucharski. 

Radni do sprawozdań nie wnieśli uwag. Sprawozdania poszczególnych Komisji 

stanowią załącznik do protokołu. 

Punkt 15. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie 

międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady Gminy.   

Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż w drugiej edycji 

Polskiego Ładu złożone zostały 3 wnioski, dotyczące: 

- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sierzchowach - wniosek na 1,7 

mln zł przy wkładzie własnym 10% , 



- program infrastruktury drogowej obejmujący każdą miejscowość na kwotę ponad 4,2 

mln zł; 

- najważniejszy – to na kwotę 9,8 mln zł na rozbudowę szkoły podstawowej w Cielądzu. 

Zaznaczył, że ta inwestycja dzisiaj przy dzisiejszym rozeznaniu cenowym opiewa na 

±12 000 000 zł. 

Następnie poinformował o złożeniu wniosków w ramach 3 edycji Polskiego Ładu - dla gmin, 

w których funkcjonowały PGR-y: 

- na zadanie dotyczące budowy infrastruktury wodno- kanalizacyjnej i drogowej w Cielądzu, 

tj. dwie drogi: droga nad lasem działki, które teraz się jakby zabudowują oraz droga tzw. 

Zielona równoległa do drogi wojewódzkiej -wniosek na 4,9 mln zł; 

- na zadanie budowa infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej w Cielądzu – na 

kwotę ok. 1,5 mln zł i zaznaczył, że walczy o te środki, mimo, że mniejsze zadanie, ale 

uważa, że z perspektywy życia gminnego, społecznego, chyba bardziej istotny. Jest to 

wniosek, z którego skorzystają dzieci z całej gminy; 

- poinformował, iż uchwały podjęte na ostatniej sesji są realizowane; 

- oznajmił iż ruszyły prace remontów po sezonie zimowym – prace równiarką ruszyły w kilku 

miejscowościach. 

Następnie Wójt Gminy oznajmił, iż nie podjęta została uchwała, jeżeli chodzi o 

wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu sołeckiego. Wyjaśnił, iż niewyodrębnienie dzisiaj 

środków funduszu sołeckiego, niepodjęcie tej uchwały, powoduje, że funduszu sołeckiego nie 

ma. Dlatego też chce wnieść teraz do Rady, na ręce Pani Przewodniczącej, dodatkowy punkt 

o wyodrębnienie tego funduszu. Zaznaczył, że ma nadzieję, że to będzie słuszna decyzja 

Wysokiej Rady i życzyłby sobie też, że będzie to 360 000 sukcesu, a nie 360 000 porażki. 

Stwierdził, iż wspólnie z panią Skarbnik zrobi wszystko, żeby ten budżet spiąć, żeby zrobić 

jak najlepiej, ale zadeklarował w tym miejscu, że nie dołoży z budżetu do zadań 

realizowanych z funduszu sołeckiego. Poprosił o wprowadzenie nowego punktu                                                  

i o przegłosowanie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. 

Przewodnicząca Rady wobec uznania, że zgłoszony wniosek jest to wniosek formalny, 

poddała go pod głosowanie.  

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad uzyskał bezwzględną większości ustawowego 

składu Rady i wobec tego został  wprowadzony do porządku obrad jako pkt 16. 

Imienny wykaz głosowania nad w/w wnioskiem formalnym stanowi załącznik do 

protokołu. 

Punkt 16. 



W niniejszym punkcie Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poddała pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego.  

Odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie. Uchwała 

została podjęta: 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Uchwała Nr XXX/214/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 17  

 W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy: 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Gminnego Domu Kultury w Cielądzu 

Monika Kamińska wręczyła radnym okolicznościowe świąteczne upominki i złożyła życzenia 

świąteczne. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa w imieniu swoim i Pana Wójta również złożyła 

życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy. 

Radny Mariusz Błąkała zgłosił wniosek o zwrócenie konserwatorowi uwagi, by z uwagi na 

zmianę czasu, dokonać też zmiany zegarów w oświetleniu. Wyraził też zdanie, że w małych 

miejscowościach  rano nie powinno być w ogóle włączane oświetlenie, a wieczorem do 

godziny dwudziestej drugiej powinno się świecić. Uzasadnił to tym, iż nie ma ruchu o tej 

porze ani pieszego, ani rowerowego, a jeśli jest to sporadycznie. 

 Punkt 18.  

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

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

zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


