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Wstęp 
 

Raport o stanie Gminy Cielądz opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Raport obejmuje działalność Wójta Gminy 
Cielądz z roku 2021. W szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady 
Gminy Cielądz.  
 
Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 
gospodarczą i społeczną gminy Cielądz.  W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane 
o najważniejszych aspektach funkcjonowania Gminy, według danych dostępnych na dzień 
opracowania Raportu, z odniesieniem do sytuacji w latach poprzednich  obrazującej 
dynamikę zmian. Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do 
obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem 
stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy 
wdrażania zaplanowanych działań. 

Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy: 

I. Opis realizowanych polityk, programów i strategii w tym: 
� - Strategia Rozwoju Gminy Cielądz         - str.   3 
� - Gospodarka nieruchomościami            - str.  4 
� - Gospodarka wodna             – str. 6 
� - Gospodarka ściekowa               – str. 9 
� - Gospodarka odpadami komunalnymi           – str. 11 
� - Opieka nad zwierzętami  bezdomnymi z zapobieganie  bezdomności     – str. 15 
�  - Usuwanie i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest       – str. 19 
� - Współpracy z organizacjami pozarządowymi                                  – str. 21 
� -  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych        – str. 25 
� - Przeciwdziałanie Narkomanii              – str. 28 

 
II.  Realizacja uchwał Rady Gminy Cielądz                                                 – str. 29 

III.  Demografia Gminy                                                                                      – str. 36 
IV.  Finanse Gminy                                                                                            – str. 39 
V. Planowanie przestrzenne                                                                             – str. 46 

VI.  Infrastruktura drogowa                                                                              - str. 50 
VII.  Pomoc społeczna                                                                                         – str. 53 

VIII.  Edukacja                                                                                                     - str. 56 
IX.  Biblioteki i instytucje kultury                                                                   - str. 62 
X. Podsumowanie                                                                                           – str. 64 

 

Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są 
wynikiem prac szerokiego grona osób. 
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Strategia Rozwoju Gminy Cielądz.  
 

Rok 2020 był ostatnim rokiem obowiązywania tego kluczowego dokumentu,  
który poprzez swoją zawartość, a także sposób dochodzenia do zawartych w nim rozwiązań 
systematyzuje wiedzę o Gminie, wyznacza długofalowe kierunki jej rozwoju oraz wskazuje 
działania, których realizacja przyczyniła się do rozwoju. Strategia Rozwoju Gminy Cielądz na 
lata 2014-2020 była dokumentem kierunkowym, który określał nadrzędne cele 
długoterminowe, priorytety rozwoju oraz możliwe kierunki działań władz Gminy. Wyznaczał 
stan, do którego Gmina powinna dążyć w kolejnym okresie planowania, wskazywał ramy 
działań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz przykłady inicjatyw jakie 
można podjąć w ramach każdego strategicznego kierunku rozwoju.  
Z końcem roku 2020 dokonana została ocena realizacji wszystkich ośmiu celów 
strategicznych określonych w dokumencie. Do opracowania nowego dokumentu, na kolejny 
okres, ocenie poddane zostaną elementy zmiany zasobów oraz oczekiwań mieszkańców 
Gminy. Na tej podstawie zostaną wyznaczone nowe cele operacyjne, bądź nastąpi dalsza 
kontynuacja już  zdefiniowanych. 

Władze Gminy Cielądz, z uwagi na upływ terminu obowiązywania dotychczasowej Strategii 
przystąpiły do przygotowania procedury wyłonienia partnera współtworzącego nowy 
dokument. Strategia Rozwoju Gminy Cielądz będzie formalnym aktem, który określi 
strategiczne kierunki rozwoju Gminy  na następny okres czasowy. Będzie komplementarna 
z innymi regulacjami planistyczno-strategicznymi, obowiązującymi w Gminie. Dokument 
będzie nadrzędny względem dokumentów sektorowych dotyczących obszaru Gminy Cielądz, 
jednocześnie będzie spójny z dokumentami wyższego rzędu – w szczególności Strategią 
Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 roku. Strategia będzie wyznaczała ramy dla 
planów i programów powstających w Gminie podczas jej obowiązywania.  
Strategia Rozwoju Gminy Cielądz planowana jest na lata 2021-2030. Diagnoza strategiczna 
będzie pochodną oczekiwań mieszkańców, wyartykułowanych na podstawie zebranych 
ankiet. Ważnym źródłem informacji będą spotkania diagnostyczne z przedstawicielami 
stowarzyszeń, organizacji senioralnych, Radnymi, pracownikami Urzędu Gminy, 
kierownikami jednostek organizacyjnych.  
Podstawowym dokumentem prawnym, na którym będziemy bazować podczas 
przygotowywania Strategii, określającym zadania Gminy, będzie ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym.  Dokument będzie procedowany  w oparciu  o zapisy ustawy 
z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
oraz niektórych innych ustaw. 
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Gospodarka nieruchomościami. 
 

Udostępnianie nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Cielądz odbywa się w 
formie przetargowej i bezprzetargowej. Obszary gminne udostępniane są zarówno poprzez ich 
zbycie jak i wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie oraz obciążanie ograniczonym prawem 
rzeczowym – służebność. Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto nieruchomości zgodnie 
z ich funkcją ustaloną w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego bądź wynikającą z użytkowania.  

 
W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości o łącznej powierzchni 

197,48 ha (stan na 31.12.2021 r. wg ewidencji gruntów). W tym nieruchomości stanowiące 
współwłasność Gminy Cielądz stanowią grunty o powierzchni 5,72 ha. Ewidencja gminnego 
zasobu nieruchomości prowadzona jest w formie elektronicznej i uwzględnia najważniejsze 
informacje o nieruchomości, tj. oznaczenie wg obrębu, numer działki, numer księgi 
wieczystej, powierzchnię, informację o przeznaczeniu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości jest na bieżąco aktualizowana. 
 
Zestawienie powierzchni nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu 
nieruchomości Gminy Cielądz w poszczególnych miejscowościach: 
 
Lp. Miejscowość  Powierzchnia w ha 
1. Brzozówka 11,7213 
2. Cielądz 29,595 
3. Gortatowice 2,8435 
4. Grabice 15,046 
5. Gułki 3,331 
6. Komorów 15,4461 
7. Kuczyzna 3,4527 
8. Łaszczyn 12,2854 
9. Mała Wieś 15,1422 
10. Mroczkowice 5,4957 
11. Niemgłowy 9,0844 
12. Ossowice 12,3552 
13. Parolice 2,45 
14. Sanogoszcz 4,0063 
15. Sierzchowy 11,7732 
16. Stolniki 26,6284 
17. Wisówka 3,4038 
18. Wylezinek 6,7149 
19. Zuski 6,5268 

 
 
W dniu 29.04.2021r. Zarządzeniem nr 38/2021 Wójt Gminy Cielądz przyjął Plan 

Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Cielądz na lata 2021-2023, który nakreśla 
główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i 
formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości 
będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy Gminy ustaleniami, które 
będą wynikały z uchwał budżetowych, przepisów prawnych oraz zgodnie z innymi 
uchwałami Rady Gminy Cielądz, podejmowanymi w sprawach związanych z 
gospodarowaniem nieruchomościami dotyczącymi m.in. nabywania, zbywania i obciążania 
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nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata. Plan Wykorzystania 
Zasobu Nieruchomości Gminy Cielądz na lata 2021-2023 zawiera prognozę dotyczącą 
nabywania, zbywania, udostępniania: oddania w dzierżawę, najem, trwały zarząd, użyczenie. 

 
W okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. w ramach zadań 

związanych z udostępnianiem nieruchomości gminnych z zasobu: 
 

1. przekazano z gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany 1 działkę o nr ewid. 
336/1 ob. Łaszczyn o powierzchni 287 m2, a przyjęto działkę nr ewid. 337/1 o 
powierzchni  287 m2 ob. Łaszczyn w celu uregulowania prawa własności względem 
użytkowania; 

2. przekazano z gminnego zasobu nieruchomości w drodze zbycia 2 działki: nr 184/4 o 
powierzchni 0,0423 ha oraz 185/3 o powierzchni 0,0315 ha obręb Wisówka, aktem 
notarialnym z dnia 28.04.2021r. Nr rep. 4231/2021; 

3. przekazano z gminnego zasobu nieruchomości w drodze zbycia działkę nr 715 o 
powierzchni 0,20 ha obręb Mała Wieś, aktem notarialnym z dnia 06.10.2021r. Nr rep. 
10395/2021; 

4. przyjęto do gminnego zasobu nieruchomości, bezpłatnie 2 działki: nr 83/8 o obszarze 
0,0946 ha oraz 83/9 o powierzchni 0,0086 ha obręb Ossowice, na podstawie art. 98 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 
2020r., poz. 1990 z późn. zm.) – decyzja SRL.6831.4.2021.MO z dnia 21.05.2021r. 

5. decyzją z dnia 17.08.2021r. znak SRL.6844.1.2021.MO oddano w trwały zarząd na 
rzecz Szkoły Podstawowej im. O. ppłk. F. Mientkiego w Cielądzu, tj. jednostki 
organizacyjnej Gminy Cielądz, w trwały zarząd nieruchomość położoną 
w miejscowości i obrębie Cielądz, gm. Cielądz, powiat rawski, woj. łódzkie, 
uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1R/00027942/8, oznaczoną geodezyjnie jako 
działka ewidencyjna nr 193/1 o powierzchni 1,8250 ha wraz z budynkami i 
infrastrukturą; 

6. decyzją z dnia 17.08.2021r. znak SRL.6844.2.2021.MO oddano w trwały zarząd na 
rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sierzchowach tj. jednostki 
organizacyjnej Gminy Cielądz w trwały zarząd nieruchomość położoną w 
miejscowości Sierzchowy i obrębie Sierzchowy Kolonia, gm. Cielądz, powiat rawski, 
woj. łódzkie, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1R/00030561/7, oznaczoną 
geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 313 o powierzchni 3,28 ha wraz z 
budynkami i infrastrukturą; 

7. zawarto łącznie 2 umowy dzierżawy, w których udostępniono lokal użytkowy oraz 
działkę ewidencyjną na 217/9 w Stolnikach ;część infrastruktury zlokalizowanej na 
gruntach z zasobu nieruchomości  

8. zawarto 4 umowy użyczenia nieruchomości gminnych, w których udostępniono 
grunty oraz infrastrukturę z zasobu nieruchomości na rzecz podmiotów non-profit na 
cele nie związane z działalnością zarobkową. 
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Gospodarka wodna. 
 

 Urząd Gminy w Cielądzu świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Cielądz.  
Gmina Cielądz obejmuje 21 miejscowości, w tym 18 sołectwa: Liczba przyłączy 
prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 1335.  
 

Gmina Cielądz jest zwodociągowania w ok. 97 % (źródło: GUS - bank danych 
lokalnych). Wszystkie jednostki osadnicze zaopatrywane są w wodę z systemów 
wodociągowych, składających się ze studni głębinowych, stacji uzdatniania wody i sieci 
wodociągowych. Zaopatrzenie ludności w wodę odbywa się poprzez 3 wodociągi z ujęć 
zlokalizowanych w miejscowościach: Cielądz, Kuczyzna i Sierzchowy, przy których 
zlokalizowane są stacje uzdatniania. Do sieci przyłączonych jest ok. 1142 gospodarstw 
domowych. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 105 km. 
Pobierana woda wykorzystywana jest na cele bytowe, gospodarcze do hodowli zwierząt oraz 
przemysłowe. Łączna ilość wody wydobytej w 2021 r. wynosi 263 227 m3. Ujęcia wody dla 
gminy Cielądz składają się z 3 czynnych studni głębinowych oraz 2 studni awaryjnych.  
Ujęcie w Kuczyźnie pracuje w oparciu o jedną studnię głębinową. Dla uniknięcia braku 
dostawy wody w okresach awarii lub konserwacji planowane jest uruchomienie drugiej studni 
awaryjnej dla tego ujęcia. Tereny studni są wygrodzone i wyposażone w drogi dojazdowe. 
Wszystkie ujęcia posiadają aktualne pozwolenia wodno-prawne na pobór wody podziemnej  
i niezbędne dopuszczenia przez dozór techniczny urządzeń  służących do poboru i uzdatniania 
wody. Jakość wody podlega stałemu monitoringowi i jest kontrolowana systematycznie przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ujęcie w Cielądzu  
Ujęcie wody w Cielądzu znajduje się na działce ew. nr 943/3 w obrębie geodezyjnym 
Cielądz. Ujęcie to stanowią dwa otwory studzienne odwiercone do głębokości 120,0 m, 
ujmujące wody z poziomu jurajskiego. Maksymalna, godzinowa wydajność studni wynosi 
49,8 m3/h. Wydajność dobową średnią określono na 1000 m3/d, natomiast wydajność roczną 
na 400000 m3/rok. Zasoby eksploatacyjne zostały przyjęte decyzją Wojewody 
Skierniewickiego z dnia 19.03.1979r. znak: GT II-8530B/2/79 oraz decyzją Wojewody 
Skierniewickiego z dnia 29.12.1988r. znak: O-I-1-8530-B-21/88.Ujęcie posiada aktualne 
pozwolenie wodno-prawne na pobór wody podziemnej i eksploatację urządzeń służących do 
poboru wody. 
W ramach realizacji dużego projektu pod nazwą: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na 
terenie Gminy Cielądz poprzez budowę stacji uzdatniania wody (I etap), dokonano poprawy 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Główny celem inwestycji w pierwszym 
jej etapie była poprawa jakości zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców poprzez 
budowę stacji uzdatniania wody przy ujęciu wód podziemnych w Cielądzu wraz z budową 
odcinka kanalizacji w celu odprowadzenia wód popłucznych. Zakres przedsięwzięcia 
obejmował budowę budynku stacji z jego kompleksowym wyposażeniem wraz z budową i 
przebudową wodociągu oraz budową kanalizacji sanitarnej. Stacja działa w cyklu 
automatycznym, praktycznie bezobsługowo.  
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Rysunek. Stacja uzdatniania wody w Cielądzu – I etap realizacji umowy w ramach dofinansowania EFR na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Istniejący zbiornik wieżowy o pojemności 150 m3 znajdujący się w obrębie ujęcia, pozwala 
jedynie na częściowe zmagazynowanie wody i w okresach dużych rozbiorów jest 
niewystarczający. Obecnie przygotowywana jest rozbudowa SUW w Cielądzu polegająca 
m.in. na budowie drugiego stalowego zbiornika magazynowego wody pitnej o poj. 200 m3, 
zewnętrznych instalacji technologicznych i zestawu pompowego.  
 
Ujęcie w Kuczyźnie. 
Ujęcie wód podziemnych w Kuczyźnie zostało wykonane w 1980r. Ujęcie uruchomiono  
w 1981r. (wykonano stację uzdatniania wody). Położone jest w północno-wschodniej części 
miejscowości Kuczyzna, po południowo-wschodniej stronie drogi gminnej relacji Kuczyzna – 
Bartoszówka.  
Ujęcie zlokalizowane jest na działkach nr ew. 43, 53/4 i 53/6, obręb.0009 Kuczyzna –na 
terenie byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kuczyźnie. Otoczenie ujęcia stanowią 
tereny rolne oraz tereny zabudowy jednorodzinnej.  
 
W skład ujęcia wód podziemnych w Kuczyźnie wchodzą następujące obiekty: 

• studnia głębinowa nr 1,  
• budynek stacji uzdatniania wody,  
• odstojnik wód popłucznych,  
• pompowania wód popłucznych,  
• wylot wód popłucznych  
• ziemny zbiornik retencyjno-infiltracyjny wód popłucznych. 

W skład grupowego wodociągu wiejskiego zaopatrywanego w wodę z ujęcia wód 
podziemnych w Kuczyźnie wchodzi jedna trzeciorzędowa studnia głębinowa Nr 1. Studnia 
głębinowa Nr 1 zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części wygrodzonej działki 
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ujęcia, w odległości około 12,0 m od budynku stacji uzdatniania wody – od jej południowo-
wschodniej strony na działce nr ew. 53/4 obręb 0009 Kuczyzna.  
 
Sieć grupowego wodociągu wiejskiego w Kuczyźnie jest spięta z pozostałą gminną siecią 
wodociągową. Woda podziemna pobierana ze studni głębinowej Nr 1 wykorzystywana jest do 
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w następujących miejscowości, wchodzących 
obecnie w skład grupowego wodociągu wiejskiego zaopatrywanego z ujęcia wód 
podziemnych w Kuczyźnie: Kuczyzna, Stolniki, Wylezinek, Grabice, Wisówka, Gułki. 
W przypadku wystąpienia awarii studni głębinowej Nr 1, odbiorcy wody zaopatrywani są 
okresowo z wiejskiego wodociągu grupowego w Cielądzu, bądź z ujęcia w Sierzchowach.  
W przypadku dłuższej awarii ujęcia oraz awarii pozostałych gminnych ujęć wód 
podziemnych, mieszkańcy poszczególnych miejscowości muszą korzystać z własnych studni 
kopanych. Woda ze studni kopanych wykorzystywana jest głównie dla zaspokojenia potrzeb 
hodowli zwierząt. 
W najbliższym okresie Gmina Cielądz, widząc potrzebę zabezpieczenia dostaw wód 
podziemnych, planuję budowę awaryjnej studni głębinowej nr 2. Otwór studzienny nr 2 
będzie otworem awaryjnym eksploatowanym w ramach zasobów ustalonych dla ujęcia na 
terenie działki ewid. 53/4 obręb Kuczyzna w wysokości Q=36m³/h wydajności 
eksploatacyjnej przy depresji s=20,0 m.  Przedmiotowa studnia Nr 2 będzie korzystała  
z zasobów trzeciorzędowych awaryjnie i na przemian z istniejącą studnią głębinową  
Nr 1 znajdującą się na tym samym terenie. 
 
Ujęcie Sierzchowy. 
Ujęcie wód podziemnych „Sierzchowy” zostało wykonane w 1967r. – odwiercona została 
studnia głębinowa Nr 1 ujmująca trzeciorzędowy poziom wodonośny. W 1977r. na ujęciu 
została odwiercona studnia głębinowa Nr 2 ujmująca jurajski poziom wodonośny.  
Na przełomie 2006r. i 2007r. w miejscu zlikwidowanej studni głębinowej Nr 1 została 
odwiercona studnia głębinowa Nr 3 ujmująca jurajski poziom wodonośny. 
Ujęcie „Sierzchowy” zaopatruje aktualnie w wodę 7 jednostek osadniczych, tj. miejscowości: 
Sierzchowy, Mroczkowice, Mała Wieś, Nowa Mała Wieś, Gortatowice, Sanogoszcz  
i Brzozówka. 
Przestarzała sieć wodociągowa zbudowana z rur azbestowo – cementowych w miejscowości 
Sierzchowy, zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
stosowanych na terytorium Polski” musi zostać usunięta do 2032 r. Dlatego też już w roku 
bieżącym Gmina przystąpi do budowy nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, która 
zastąpi sieć obecną.  
 
W skład ujęcia wód podziemnych „Sierzchowy” w Sierzchowach Kolonii wchodzą 
następujące obiekty: 

• studnia głębinowa Nr 2,  
• studnia głębinowa Nr 3,  
• budynek stacji uzdatniania wody, 
• odstojnik wód popłucznych. 

Wszystkie te urządzenia zlokalizowane są na działce o numerze ewidencyjnym: 325/2 obręb 
0034 Sierzchowy Kolonia. Łączna powierzchnia działki wynosi 0,4836 ha. Działka nr ew. 
325/2, obręb 101303-2.0034 Sierzchowy Kolonia jest własnością Gminy Cielądz. Drenaż 
rozsączający wody popłuczne do ziemi wraz ze studzienką rozdzielającą (∅ 1000 mm) wody 
popłuczne na poszczególne nitki drenażowe zlokalizowany jest na działce nr ew. 324/3 obręb 
0034 Sierzchowy Kolonia. \ 
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Gospodarka ściekowa. 

W gminie Cielądz z sieci kanalizacyjnej o długości ok. 7 km korzysta niespełna 17 % 
ludności gminy – tj. ok. 780 osób (dane na rok 2021). Kanalizacja sanitarna znajduje się tylko 
w miejscowości Cielądz. Natomiast mieszkańcy pozostałych obszarów nieskanalizowanych  
w gminie Cielądz korzystają ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Ponadto istnieją również gospodarstwa domowe, które nie maja 
uporządkowanej gospodarki ściekowej. W gminie funkcjonuje jedna gminna mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia ścieków o wydajności średniodobowej 180 m3/dobę. Do 
oczyszczalni ścieki trafiają kanalizacją sanitarną, a z obszarów nieskanalizowanych 
dowożone są taborem asenizacyjnym. Do oczyszczalni trafiają ścieki komunalne i bytowe 
oraz przemysłowe. 

W 2021r. w gminnej oczyszczalni ścieków oczyszczono 59817 m3 ścieków. 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego, a następnie do ziemi.  
Do 2020r. w skład ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Cielądzu wchodziły 
następujące obiekty i urządzenia (wg pozwolenia wodnoprawnego): punkt zlewny ścieków 
dowożonych taborem asenizacyjnym, zespolona komora krat, piaskownik i pompownia, 
wielofunkcyjny reaktor biologiczny, osadnik wtórny, studzienki osadowe, poletka osadowe, 
stacja dmuchaw, stacja przygotowania i dozowania siarczanu żelazawego.  
Osiągnięciem rozpoczętych w 2016 roku prac, mających na celu uporządkowanie gospodarki 
wodno- ściekowej na terenie gminy Cielądz, jest realizacja dużego projektu pod nazwą: 
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez budowę stacji 
uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z 
budową i przebudową sieci kanalizacyjnej. Główny celem inwestycji w zakresie gospodarki 
ściekowej było uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez przebudowę  
i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz budową kanalizacji sanitarnej o długości 
133 mb oraz zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków, przy zwiększającej się 
ilości ścieków z terenu gminy Cielądz.  
Aktualnie obiekt oczyszczalni ścieków posiada przepustowość umożliwiającą przyjęcie 
średnio 180,0 m3 ścieków na dobę. Przepływ roczny nie może przekraczać 65700 m3. 
Obecnie oczyszczalnia odbiera ścieki z ok. 150 przyłączy kanalizacyjnych, w tym z budynku 
Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Cielądzu, budynków mieszkalnych jedno i 
wielorodzinnych z terenu miejscowości Cielądz.  
W skład oczyszczalni ścieków w Cielądzu wchodzą następujące obiekty: 
• punkt zlewny, 
• zbiornik ścieków dowożonych, 
• przepompownia ścieków surowych, 
• sitopiaskownik, 
• przepompownia pośrednia , 
• reaktor biologiczny z wydzielonym osadnikiem wtórnym i komorą stabilizacji osadu, 
• instalacja odwadniania i suszenia osadu, 
• pomiary przepływu ścieków oczyszczonych, 
• instalacja sterowania i kontroli z aparaturą obiektową. 
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Tabela. Zbiorcze zestawienie ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni. 

Okres zapisu 
Ilości 
ścieków 

Q śrd m3/d 

Styczeń 4415 12,10 
Luty 3821 10,47 
Marzec 4831 13,24 
Kwiecień 4082 11,18 
Maj 4870 13,34 
Czerwiec 5063 13,87 
Lipiec 5454 14,94 
Sierpień 5790 15,86 
Wrzesień 5850 16,03 

Październik 4209 11,53 
Listopad 3501 9,59 
Grudzień 4931 13,51 

 
W najbliższych latach zakłada się realizację zadań o charakterze głównie inwestycyjnym  
oraz społecznym, które przyczynią się podniesienia jakości życia mieszkańców, umożliwi ą jej 
długotrwały rozwój, przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju mającego bezpośredni 
wpływ na środowisko naturalne.  
Do zadań tych należą: 

- budowa kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczalnią ścieków w Komorowie lub 
kolektorem tłocznym odprowadzającym ścieki do gminnej oczyszczalni w Cielądzu , 

- przebudowa przepompowni i kolektora tłocznego w Cielądzu. 
 

Zważywszy na niski poziom skanalizowania obszaru gminy Cielądz oraz po 
przeanalizowaniu warunków lokalizacyjnych, gęstości zabudowania, gruntowo-wodnych oraz 
bliskość potencjalnego odbiornika ścieków (w tym wypadku rowu melioracyjnego), przede 
wszystkim z punktu widzenia jego chłonności, zdolności do samooczyszczania się, 
zdecydowano o objęciu 80% miejscowości Komorów zbiorczą siecią kanalizacyjną 
zakończoną budową kolektora tłocznego z włączeniem do gminnej oczyszczalni ścieków w 
Cielądzu. Wzrost dopływu ścieków nie spowoduje konieczności zmiany pozwolenia wodno-
prawnego. Równoważna liczba mieszkańców dla oczyszczalni wynosi RLM = 1883. W 
2021r. obciążenie oczyszczalni w przeliczeniu na RLM wyniosło 1478.   
W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej  
o łącznej długości ok. 4 km oraz przyłączenie do niej ok. 40 użytkowników. Planowane do 
wykonania prace położone są poza granicami obszarów chronionych.  
Kolejnym przedsięwzięciem jest przebudowa trzech przepompowni i przebudowa kolektora 
tłocznego w Cielądzu. Celem jest zwiększenie niezawodności i poprawy funkcjonowania 
gospodarki wodno - ściekowej, w tym usprawnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, 
zwiększenie niezawodności sieciowych przepompowni ścieków.  
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Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Na terenie Gminy Cielądz  usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

wykonuje Zakład Usług Komunalnych BUDMAX Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 
Cielądz. Wykonawca został wyłowiony poprzez przetarg nieograniczony w poprzedzającym 
roku.  

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania jest ZGO AQUARIUM w Pukininie.  

Akcja selektywnego odbioru odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie 
Gminy Cielądz już od wielu lat. Coraz więcej osób dostrzega w segregacji odpadów 
oszczędności własnych pieniędzy płaconych za wywóz śmieci. Realizowane są również 
przedsięwzięcia sprzątania poszczególnych miejsc na terenie Gminy, m.in. lasy oraz park 
z pomocą dzieci uczęszczających do pobliskich szkół. 

W Gminie Cielądz segregacja prowadzona jest „u źródła” w: systemie workowym 
oraz w pojemnikach. System selektywnej zbiórki realizowany jest przez Zakład Usług 
Komunalnych BUDMAX Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 Cielądz. Mieszkańcy 
Gminy Cielądz mogą przekazywać odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Ossowicach 13. Punkt prowadzony jest 
przez Zakład Usług Komunalnych BUDMAX Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 
Cielądz. Celem nadrzędnym nowelizacji przepisów jest zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych kierowanych na składowisko odpadów. W tym celu Gminy zostały 
zobowiązane do osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, jak również ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania. Gminom, które nie wywiążą się z nałożonego 
obowiązku będą naliczane kary pieniężne.  

Ze złożonych deklaracji wynika, że systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi objętych jest 3 460 osób. Wszyscy zadeklarowali segregację odpadów (stan na 
dzień 31.12.2021 r.) 27 osób zadeklarowało stawkę ryczałtową od domów letniskowych. 

W 2021 roku wobec mieszkańców Gminy nie wszczęto postępowanie w przedmiocie 
wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Wobec właścicieli nieruchomości nie wszczęto postępowań podatkowych  
w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 Urząd Gminy w Cielądzu wraz z podmiotem odbierającym odpady komunalne 
prowadzi na bieżąco działania zmierzające do doskonalenia istniejącego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, takie jak: 

• zmniejszanie wytwarzanych i składowanych ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, m.in. po przez zastosowanie kompostowników,  

• działania edukacyjne prowadzone w placówkach szkolnych oraz w sołectwach 
dotyczące zasad i korzyści wynikających, z selektywnej zbiórki odpadów oraz zasad 
korzystania z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 
Gminy, 

• reagowanie na sygnały przekazywane przez podmiot odbierający odpady związane 
z niewłaściwym selekcjonowaniem odpadów, w roku 2021 nie mieliśmy tego typu 
przypadków, 

• wyposażenie części gospodarstw  domowych w odrębny pojemnik na popiół, 
co wpływa na wyższy poziom odzysku w odpadach zmieszanych, 

• eliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, kontynuowanie 
wyrywkowych kontroli sprawdzających jakość segregacji odpadów u źródła. 

• terminowości odbierania odpadów zgodnie z harmonogramem. 
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Zestawienie selektywnie odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz. 
 

 
 
*wartości wyrażone w Mg. 
 
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury. 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  
15 01 04 Opakowania z metali  
15 01 07 Opakowania ze szkła 
 
Zestawienie selektywnie zebranych (PSZOK) odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz. 
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*wartości wyrażone w Mg. 
 
15 01 01 opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych  
15 01 04 opakowania z metali 
15 01 07 opakowania ze szkła 
16 01 03 zużyte opony  
17 02 01 drewno 
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione 17 06 01 i 17 06 03 
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 
20 01 23* urządzenia zawierające freony 
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 
01 23 zawierające niebezpieczne składniki 
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 
01 23 i 20 01 35 
20 03 07 odpady wielkogabarytowe 
 
Zestawienie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz. 
 

2,6
2,14

0,74
1,18 1,1 1,38

0,5

1,79

0,82

1,68
2,23

3,61

0,84

11,68

0,54 0,36
0,83

6,5

2,10

9,10

0,10

4,86

1,80

9,03

0,22

9,90

0,86
1,29

1,76

9,40

0

2

4

6

8

10

12

14

15 01 
01

15 01 
02

15 01 
04

15 01 
07

16 01 
03

17 02 
01

17 06 
04

17 09 
04

20 01 
23*

20 01 
35*

20 01 
36

20 03 
07

2019

2020

2021



14 
 

 
*wartości wyrażone w Mg. 
20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
 
Poziomy recyklingu: 
2019r. 
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 
– 57,44 % 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 26,76% 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania – 12,88 % 
2020r. 
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 
– 71,59 % 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 32,65 % 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania – 26,44 % 
2021r.  
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 
– 36,93 % 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania – 31,25 %. 
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Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegani

Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierz
zapewnienie opieki bezdomnym zwierz
gminy. Rada gminy wypełniają
do dnia 31 marca Program opieki nad zwierz
bezdomności zwierząt. 
Celami  szczegółowymi programu jest: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierz
2. Opiekę nad wolno żyją
3. Zapobieganie oraz zmniejszenie bezdomno
4. Obligatoryjną sterylizację
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierz
6. Usypianie ślepych miotów
7. Wskazanie gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla zwierz
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarze

 udziałem zwierząt. 
9. Przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozwojowi populacji zwierz

ich bezdomności poprzez prewencyjn
właścicielskich z terenu Gminy Ciel

10. Zapobieganie bezdomnoś
terenu Gminy Cielądz oraz rejestrowanie w mi

11. Podejmowanie działań
Program. 

Przyjęty uchwałą Nr XXI/158/21 Rady Gminy Ciel
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno
Cielądz w 2021 roku wskazywał sposób realizacji ww. zada
zaplanowana kwota 110.000 zł
na ww. zadanie zaplanowano 
Gminy Cielądz zabezpieczono 
 

 

2019

37.600,00

Kwota zaplanowana w bud
program opieki nad bezdomnymi zwierz

 

ętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomno

Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierz
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy 

Rada gminy wypełniając powyższy obowiązek, określa w drodze uchwały corocznie, 
do dnia 31 marca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

Celami  szczegółowymi programu jest:  
domnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierz
żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

Zapobieganie oraz zmniejszenie bezdomności zwierząt  
ą sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierz

ścicieli dla bezdomnych zwierząt  
lepych miotów 

Wskazanie gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarze

ontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt oraz zapobieganie 
ści poprzez prewencyjną kastrację lub sterylizacj

cicielskich z terenu Gminy Cielądz  
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez czipowanie zwierząt wła

ądz oraz rejestrowanie w międzynarodowej bazie Safe
Podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym propaguj

 Nr XXI/158/21 Rady Gminy Cielądz z dnia 26 marca 2021r. program opieki 
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

dz w 2021 roku wskazywał sposób realizacji ww. zadań. Na realizację
110.000 zł, natomiast zostało wydane 92.633,73 zł. Porównuj

na ww. zadanie zaplanowano 100.000,00 zł wydano94.847,11 zł. W roku 2019 w bud
dz zabezpieczono 37.600,00 zł wydano 69.009,42zł. 

 

2020

2021

100.000,00 110.000,00

Kwota zaplanowana w budżecie na lata 2019, 2020, 2021 na 
program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

15 

bezdomności. 

Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
ży do zadań własnych 

la w drodze uchwały corocznie, 
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

tom miejsca w schronisku dla zwierząt  

t w schronisku dla zwierząt  

ąt gospodarskich  
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

ontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt oraz zapobieganie 
 lub sterylizację zwierząt 

t poprzez czipowanie zwierząt właścicielskich z 
dzynarodowej bazie Safe- Animal 

informacyjnym propagującym 

dz z dnia 26 marca 2021r. program opieki 
ąt na terenie Gminy 

. Na realizację programu została 
Porównując rok 2020 

W roku 2019 w budżecie 

 

ecie na lata 2019, 2020, 2021 na 



 
Bezdomne psy. 
Opiekę nad bezdomnymi psami (wyłapywanie, umieszczanie w schronisku, adopcje, 
sterylizacje i  kastracje) z terenu gminy Ciel
zezwolenie na wyłapywanie, transport zwierz
zwierząt działający pod nazw
WOJCIECHOWSCY, 99-400 ŁOWICZ, UL.CHEŁMO
programu psy były wyłapywane na zgłoszenie koordynatora Programu Wójta Gminy przy 
udziale pracownika zatrudnioneg
i  ochrony przyrody  oraz Policji.
W okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wyłapano   30 szt. psów, które zostały 
umieszczone w schronisku, poniewa
14 dni, zwierzęta zostały  przygotowane do adopcji. Wykonywano zabiegi weterynaryjne.  
takie, jak szczepienia, odrobaczanie, sterylizacja/kastracja oraz elektroniczne znakowanie. 
Zabiegi te wykonywane były przez lekarza weterynarii współp
 

 
 
 
Porównując z rokiem 2020 w schronisku umieszczono 24 szt. Koszt  poniesiony w 2021 r. za 
hotelowanie i opiekę nad bezdomnymi zwierz
Psiakowo. W roku poprzednim koszt ten wyniósł 
 
 
 

 

69009,42

2 019

Kwota wydana na program  opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

2019

20 sztuk

Liczba zwierząt przebywających w 

 

 nad bezdomnymi psami (wyłapywanie, umieszczanie w schronisku, adopcje, 
kastracje) z terenu gminy Cielądz realizował przedsiębiorca posiadaj

zezwolenie na wyłapywanie, transport zwierząt bezdomnych oraz prowadzenie schroniska 
cy pod nazwą TOMVET-PSIAKOWO S.C, JOLANTA I TOMASZ 

400 ŁOWICZ, UL.CHEŁMOŃSKIEGO 31.  Zgodnie z zapisami 
programu psy były wyłapywane na zgłoszenie koordynatora Programu Wójta Gminy przy 
udziale pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds., rolnictwa, le

ochrony przyrody  oraz Policji. 
W okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wyłapano   30 szt. psów, które zostały 
umieszczone w schronisku, ponieważ ich pierwotni właściciele nie zgłosili 

ta zostały  przygotowane do adopcji. Wykonywano zabiegi weterynaryjne.  
takie, jak szczepienia, odrobaczanie, sterylizacja/kastracja oraz elektroniczne znakowanie. 
Zabiegi te wykonywane były przez lekarza weterynarii współpracującego ze schroniskiem. 

w schronisku umieszczono 24 szt. Koszt  poniesiony w 2021 r. za 
ę nad bezdomnymi zwierzętami wynosił 77.226,53 zł

Psiakowo. W roku poprzednim koszt ten wyniósł 83.609,56 zł. 

 

94847,11 92633,73

2 020 2 021

Kwota wydana na program  opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

2020
2021

24 sztuk 30 sztuk

Liczba zwierząt przebywających w 
schronisku 
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 nad bezdomnymi psami (wyłapywanie, umieszczanie w schronisku, adopcje, 
dz realizował przedsiębiorca posiadający 

t bezdomnych oraz prowadzenie schroniska dla 
PSIAKOWO S.C, JOLANTA I TOMASZ 

SKIEGO 31.  Zgodnie z zapisami 
programu psy były wyłapywane na zgłoszenie koordynatora Programu Wójta Gminy przy 

o na samodzielnym stanowisku ds., rolnictwa, leśnictwa  

W okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wyłapano   30 szt. psów, które zostały 
ciciele nie zgłosili się w terminie do 

ta zostały  przygotowane do adopcji. Wykonywano zabiegi weterynaryjne.  
takie, jak szczepienia, odrobaczanie, sterylizacja/kastracja oraz elektroniczne znakowanie. 

ącego ze schroniskiem.  

 

w schronisku umieszczono 24 szt. Koszt  poniesiony w 2021 r. za 
77.226,53 zł w schronisku 

Kwota wydana na program  opieki nad 



 

Wzrost wydatków ponoszonych na hotelowanie oraz opiek
nieustannie zwiększają się poniewa
się oraz ich koszt utrzymania wzrasta.

Adopcje zwierząt 

Dostrzegalnym, pozytywnym zjawiskiem jest liczba adopcji zwierz
podając liczbę adoptowanych zwierz
odebrane ze schronisk przez swoich dotychczasowych wła
adoptowane przez nowych opiekunów. Dane dotycz
się tylko do psów i obrazuje to zamieszczony poni

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezdomne zwierzęta gospodarskie.
Gmina zabezpiecza także miejsce dla zwierz
byłej bazy skupu żywca zlokalizowany na dzia
ubiegłym, podobnie jak w latach poprzednich, nie było konieczno
wskazane miejsce jakichkolwiek zwierz

56 728,62

2019

Koszty hotelowania zwierząt w 

2019

5 szt.

Poziom adopcji zwierząt 
w poszczególnych latach. 

 

Wzrost wydatków ponoszonych na hotelowanie oraz opiekę nad bezdomnymi zwierz
ą ę ponieważ liczba zwierząt przebywających w schronisku zwi

 oraz ich koszt utrzymania wzrasta. 

galnym, pozytywnym zjawiskiem jest liczba adopcji zwierząt. Nale
 adoptowanych zwierząt, uwzględnia się zarówno zwierzę

odebrane ze schronisk przez swoich dotychczasowych właścicieli, jak równie
towane przez nowych opiekunów. Dane dotyczące adopcji zwierząt ze schronisk odnosz

 tylko do psów i obrazuje to zamieszczony poniżej wykres. 

 

ta gospodarskie. 
że miejsce dla zwierząt gospodarskich. Jest to budynek inwentarski 

ywca zlokalizowany na działce nr 217/9 w obrębie Stolniki. J
ubiegłym, podobnie jak w latach poprzednich, nie było konieczności przekazania we 
wskazane miejsce jakichkolwiek zwierząt gospodarskich. 

83 049,99 77 226,53

2020 2021

Koszty hotelowania zwierząt w 
schronisku 

2020

2021

18 szt. 30 szt.

Poziom adopcji zwierząt 
w poszczególnych latach. 

17 

 

 nad bezdomnymi zwierzętami 
cych w schronisku zwiększa 

ąt. Należy wyjaśnić, iż 
 zarówno zwierzęta, które zostały 

cicieli, jak również zwierzęta 
ąt ze schronisk odnoszą 

est to budynek inwentarski 
ębie Stolniki. Jednak w roku 

ubiegłym, podobnie jak w latach poprzednich, nie było konieczności przekazania we 



 
 
 
Opieka weterynaryjna nad zwierz
drogowych.  
Opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierz
zapewnia, na podstawie zawieranych umów Lecznica dla zwierz
w miejscowości Lubania 93.96
Mirosława Charążka. W ramach realizacji umowy weterynarz zobowi

1.  zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze
 udziałem zwierząt. 

2. eutanazji ślepych miotów;
3. zapewnienia zwierzętom przebywaj

wyżywienie oraz opiekę
W roku 2021 koszt poniesiony za usług
porównania w  roku 2020 na zapewnienie opieki weterynaryjnej wydatkowano w kwocie 
8.197,20 zł  natomiast w  roku poprzednim w kwocie 
 

 
 
Usługi rakarskie 
W związku z odbiorem, transportem i utylizacj
podpisana umowa z Panem Mirosławem Boguszewskim, który  prowadzi działalno
gospodarczą przy ul. Reymonta 16,96
do usług rakarskich należy: 

- dojazd do wskazanej lokalizacji
- załadunek padłych zwierz
- uprzątnięcie i dezynfekcja miejsca zdarzenia
- utylizacja zwłok zwierzę

W roku 2021 r. koszt poniesiony za usług
za wykonaną usługę wynosiła 
 
Działania edukacyjne 
W 2021 roku zostały wzmocnione działania edukacyjne na temat problemu zwierz
bezdomnych poprzez regularne zamieszczanie zwierz
na tablicach informacyjnych u sołtysów wsi na temat zwie
Psiakowo, które czekają na adopcj
zaangażowana Szkoła Podstawowa w Ciel

 

2019

8.380,80

Koszty poniesine za usługi 

 

Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi, poszkodowanymi w wypadkach 

ą nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Ciel
zapewnia, na podstawie zawieranych umów Lecznica dla zwierząt ,,Feniks” z siedzib

ci Lubania 93.96-208 Lubania prowadzona przez Lekarza Weterynarii 
ka. W ramach realizacji umowy weterynarz zobowiązany jest  do:

zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze

lepych miotów; 
ętom przebywającym w lecznicy humanitarne warunki egzystencji, 

ywienie oraz opiekę lekarską- weterynaryjną. 
W roku 2021 koszt poniesiony za usługę lekarza weterynarii wyniósł 

roku 2020 na zapewnienie opieki weterynaryjnej wydatkowano w kwocie 
roku poprzednim w kwocie 8.380,80zł. 

zku z odbiorem, transportem i utylizacją martwych ptaków oraz zwierz
podpisana umowa z Panem Mirosławem Boguszewskim, który  prowadzi działalno

 przy ul. Reymonta 16,96-200 Rawa Mazowiecka. W ramach realizacji umowy 

dojazd do wskazanej lokalizacji 
załadunek padłych zwierząt lub ich części w miejscu padnięcia zwierz

cie i dezynfekcja miejsca zdarzenia 
utylizacja zwłok zwierzęcia. 

W roku 2021 r. koszt poniesiony za usługę rakarską wyniósł 3.600,00 zł w roku 2020 kwota 
 wynosiła 3.600,00zła w roku 2019 r.-3.900,00zł. 

W 2021 roku zostały wzmocnione działania edukacyjne na temat problemu zwierz
bezdomnych poprzez regularne zamieszczanie zwierząt bezdomnych na stronie Urz
na tablicach informacyjnych u sołtysów wsi na temat zwierząt przebywają

ą na adopcję. W ograniczeniu  bezdomności  zwierz
owana Szkoła Podstawowa w Cielądzu oraz Szkoła Podstawową w Sierzchowach. 

2019 2020
2021

8.380,80 8.197,20 11.707,20

Koszty poniesine za usługi 
weterynaryjne 
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tami bezdomnymi, poszkodowanymi w wypadkach 

tami z terenu Gminy Cielądz od 2017r. 
ąt ,,Feniks” z siedzibą 

208 Lubania prowadzona przez Lekarza Weterynarii 
ązany jest  do: 

zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

cym w lecznicy humanitarne warunki egzystencji, 

 lekarza weterynarii wyniósł 11.707,20 zł. Dla 
roku 2020 na zapewnienie opieki weterynaryjnej wydatkowano w kwocie 

 

 martwych ptaków oraz zwierząt została 
podpisana umowa z Panem Mirosławem Boguszewskim, który  prowadzi działalność 

200 Rawa Mazowiecka. W ramach realizacji umowy 

ęcia zwierzęcia  

w roku 2020 kwota 

W 2021 roku zostały wzmocnione działania edukacyjne na temat problemu zwierząt 
t bezdomnych na stronie Urzędu oraz 

t przebywających w schronisku 
ści  zwierząt została  
ą w Sierzchowach.  
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Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.  

Gmina Cielądz w dniu 24.03.2021r. złożyła wniosek o dofinansowanie niniejszego 
zadania. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  
Łodzi pismem znak: ZI.411.02415.2021.14352 z dnia 30.08.2021r.( data wpływu do tut. 
Urzędu 09.09.2021r). poinformował Gminę Cielądz, że zadanie pn. „Usuwanie i 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cielądz” zostało 
zakwalifikowane do dofinansowania w  ramach ww. zadania. Kwota dofinansowania do 
wysokości: 86.171,00. W dniu 19.11.2021r. został podpisany aneks do umowy z,  którego 
wynika, że Gmina Cielądz otrzymała dofinansowanie do wysokości 85.752,00 zł 

Celem  sprawozdania jest przekazanie informacji o zakończeniu w grudniu 2021r. zadania pn. 
„Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cielądz, w ramach 
realizowanego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest przyjętego Uchwałą  

1. NR XIV.88.16 RADY GMINY CIELĄDZ Z DNIA 25.01.2016R. W 
SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CIELĄDZ”,  

2.  NR XV.102.16 RADY GMINY CIELĄDZ Z DNIA 21.03.2016R. 
W SPRAWIE „REGULAMINU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW 
USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST Z TERENU GMNIY CIELĄDZ”, 

3.  NR XIX.126.16 RADY GMINY Z DNIA 27.09.2016R. ZMIENIAJĄCA 
UCHWAŁĘ ,,W SPRAWIE REGULAMINU DOFINANSOWANIA 
KOSZTÓW USUWANIA I UNIESZKODLIWIENIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CIELĄDZ, 

4.  NR XXVI.171.17 RADY GMINY Z DNIA 27.04.2017R. ZMIENIAJĄCA 
UCHWAŁĘ NR XV.102.16 ,, W SPRAWIE REGULAMINU 
DOFINANSOWANIA KOSZTÓW USUWANIA I UNIESZKODLIWIENIA 
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CIELĄDZ.  

W realizacji zadania uczestniczyło 74 osób fizycznych. W sumie w roku 2021 udało się 
usunąć 239,99 Mg. Zakres prac obejmował załadunek, transport, demontaż i 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Porównując rok poprzedni usunięto 
następującą ilość wyrobów azbestowych. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Koszt 
zadania 

92.634,87 42.715,14 57.818,04 34.384,61 69.255,69 102.903,41 

Ilo ść 
podmiotów, 

które 
skorzystały w  
danym roku ze 
środków  

WFOŚiGW  

 
 
 

141 

 
 
 

47 

 
 
 

55 

 
 
 

38 

 
 
 

53 

 
 
 

74 

Ilo ść 
zutylizowanych 

wyrobów 
zawierających 
azbest (Mg) 

 
258,97 

 
168 

 
158,93 

 
93,64 

 
168,22 

 
239,99 

Łącznie 1087,75 Mg 



 
 
 
Pomoc finansowa zrealizowana została na podstawie Umowy dotacji, w której kwota 
dofinansowania obejmowała 
Gminy. 

Prace rozpoczęto dnia 05.11.2021r.
REVOL Sp. z.o.o. sp. k ul. Senatorska 21/30
ofertowego. Zadanie  zostało zrealizowane  z 
zakresie zasad. Płyty azbestowo 
w środowisku i  przewieziono na składowisko odpadów niebezpiecznych w Rawie Mazowieckiej 
ZGO AQUARIUM Sp. z.o.o ul. Katowicka 20. W ramach działa
otrzymali wszelkie niezbędne informacje dotycz
postępowania z wyrobami zawieraj
z warunkami umowy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017

8.543,14

Wkład Gminy Cielądz do zadania usunięcie i 

 

Pomoc finansowa zrealizowana została na podstawie Umowy dotacji, w której kwota 
dofinansowania obejmowała 89,99% kosztów kwalifikowanych a 10,01%

05.11.2021r.i zakończono 23.11.2021r. Wykonawc
REVOL Sp. z.o.o. sp. k ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź wybrana w trybie zapytania 
ofertowego. Zadanie  zostało zrealizowane  z  zachowaniem wszystkich obowi
zakresie zasad. Płyty azbestowo –cementowe zabezpieczono przed rozprzest

przewieziono na składowisko odpadów niebezpiecznych w Rawie Mazowieckiej 
ZGO AQUARIUM Sp. z.o.o ul. Katowicka 20. W ramach działań edukacyjnych mieszka

ędne informacje dotyczące sposobu bezpiecznego u
powania z wyrobami zawierającymi azbest. Zrealizowane zadanie zostało oznakowane zgodnie 

2018

2019

2020

5.784,04 6.740,61 7.825,60

Wkład Gminy Cielądz do zadania usunięcie i 
utylizacja azbestu 

20 

 

 

Pomoc finansowa zrealizowana została na podstawie Umowy dotacji, w której kwota 
10,01% należało  po stronie 

Wykonawcą zadania była firma 
ź wybrana w trybie zapytania 

zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym 
cementowe zabezpieczono przed rozprzestrzenianiem się azbestu 

przewieziono na składowisko odpadów niebezpiecznych w Rawie Mazowieckiej 
ń edukacyjnych mieszkańcy 
iecznego użytkowania i    

cymi azbest. Zrealizowane zadanie zostało oznakowane zgodnie 

 

2021

17.151,41

Wkład Gminy Cielądz do zadania usunięcie i 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalności pożytku publicznego. 
 
 Współpraca Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021 była realizowana na zgodnie przyjętym przez Radę 
Gminy Cielądz Uchwałą  Nr XIX/144/21 z dnia 20stycznia 2021 roku programem , zgodnie z art. 5a 
pkt 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Projekt Programu opracowano  w oparciu o wcześniejsze  doświadczenia ze współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego. 
Projekt Programu  był konsultowany  z organizacjami pozarządowymi  zgodnie z przyjętymi 
procedurami, w tym zakresie. W ramach programu szczegółowo określono finansowe  i 
pozafinansowe zasady współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wskazano  również  obszary  zadań własnych 
gminy, które mogą być realizowane  we współpracy z organizacjami  wskazując jednocześnie te, 
które mają  priorytetowe  znaczenia dla  mieszkańców gminy. Współpraca  Gminy Cielądz 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
odbywa się  na dwóch równoznacznych  płaszczyznach: w formie finansowej i poza finansowej. 

Współpraca Gminy Cielądz  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na płaszczyźnie finansowej odbywała się  w roku 2021 przede 
wszystkim poprzez wspieranie realizacji zadań  publicznych przez uprawnione podmioty w trybie 
otwartych konkursach ofert z jednoczesnym  udzielaniem dotacji na ich realizację. Współpraca o 
charakterze pozafinansowym w roku 2021 odbywała się  poprzez wzajemne informowanie o 
planowanych kierunkach działania, wynajmowanie bezpłatnie obiektów sportowych będących 
własnością gminy, udzielanie pomocy w zakresie składania wniosków oraz pomocy przy składaniu 
sprawozdań z realizacji zadań. 

Przedmiotem zlecania  mogły być zadania własne gminy określone Ustawą z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie  gminnym mieszczące się w  sferze zadań publicznych określonych w art. 
4  ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Za priorytetowe  zadania publiczne Gminy Cielądz w 2021 roku uznano: 
Z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

1) prowadzenie zajęć szkoleniowych z osobami dorosłymi i młodzieżą  z terenu gminy  
w dziedzinie piłki nożnej w klubach sportowych działających na terenie gminy  oraz udział 
tych grup w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej. 

Z zakresu szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
1) kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych  oraz promocja dorobku ludowego 

mieszkańców gminy Cielądz. 
Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 
 

1) organizacja zabiegów rehabilitacyjnych  dla dzieci i młodzieży do ukończenia 25 roku 
oraz osób  dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy 
Uczestnikami realizowanych zadań publicznych w roku 2021 byli: 
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- osoby dorosłe i młodzież  

z terenu gminy w dziedzinie piłki nożnej 93 osób. 
2) w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

członkowie zespołów ludowych działających na terenie gminy  50 osób. 
3) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wykonywanie zabiegów 

rehabilitacyjnych dla dzieci 5 osób, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób 
dorosłych 4 osoby. 

Ogółem  w realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku  
publicznego i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 uczestniczyło 
181 osób zachowując obostrzenia sanitarne wynikające z pandemii Covid-19.. 

Na realizację  wyżej wymienionych zadań  publicznych  ogłoszone zostały otwarte konkursy 
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ofert na zasadach  i w trybie określonym  Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Środki finansowe na realizację zadań publicznych przeznaczono odpowiednio: 

1. Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego      26000,00 zł. 
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                   85000,00 zł. 
3. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych                   38120,00 zł. 

Ogółem na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe  
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przeznaczono w 2021 roku  kwotę  
w wysokości 149120,00 zł. 



Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i 

ochrona praw dziecka

20 000,00 zł 

40 000,00 zł 

60 000,00 zł 

80 000,00 zł 

100 000,00 zł 

Zestawienie środków przekazanych z budżetu Gminy Cielądz w 
latach 2018

pozarządowymi na poszczgólne zadania

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrona praw 
dziecka

 
 
Zadania  publiczne są  zlecane  organizacjom pozarz

działalność pożytku publicznego bior
określających  szczegółowe zasady  realizacji zada
przyznanych dotacji. 
Pomimo pandemii Covid-19 na przełomie 2020/2021 oraz wprowadzonych obostrze

 

2018 2019 2020

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego.

24 000,00 zł 21 000,00 zł 26 000,00 zł 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
73 000,00 zł 82 165,55 zł 85 000,00 zł 

27 000,00 zł 31 120,00 zł 38 120,00 zł 

rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i 3 000,00 zł - zł -

2018;  73 000,00 zł 

2019;  82 165,55 zł 
2020;  85 000,00 zł 

2018;  27 000,00 zł 

2019;  31 120,00 zł 

2020;  38 120,00 zł 

2018;  3 000,00 zł 
2019;  - zł 

- zł 

20 000,00 zł 

40 000,00 zł 

60 000,00 zł 

80 000,00 zł 

100 000,00 zł 

Zestawienie środków przekazanych z budżetu Gminy Cielądz w 
latach 2018-2022 w ramach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na poszczgólne zadania

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrona praw 
dziecka

Zadania  publiczne są  zlecane  organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadz
ytku publicznego biorącym udział w otwartych konkursach ofert na podstawie umów 

cych  szczegółowe zasady  realizacji zadań oraz sposób  wykorzystania i rozliczania 

na przełomie 2020/2021 oraz wprowadzonych obostrze
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2020 2021

26 000,00 zł 26 000,00 zł 

85 000,00 zł 85 000,00 zł 

38 120,00 zł 38 120,00 zł 

zł - zł 

2020;  85 000,00 zł 2021;  85 000,00 zł 

2020;  38 120,00 zł 2021;  38 120,00 zł 

2020;  - zł 2021;  - zł 

Zestawienie środków przekazanych z budżetu Gminy Cielądz w 
2022 w ramach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na poszczgólne zadania

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrona praw 

podmiotom prowadzącym 
cym udział w otwartych konkursach ofert na podstawie umów 

 oraz sposób  wykorzystania i rozliczania 

na przełomie 2020/2021 oraz wprowadzonych obostrzeń związanych 



z zaistniałą sytuacją epidemiologiczn
w odniesieniu do lat 2018/2019  pochodz
realizowanych przez organizacje pozarz
publicznego w ramach  Programów współpracy Gminy Ciel
i podmiotami prowadzącymi działalno
 

 
 
 
 
 
 
 

Ogółem

Środki z budżetu Gminy Cielądz przekazane na 
realizację zadań ogółem w latach 2018/2021  

 

 epidemiologiczną w kraju, widoczny jest znaczny wzrost 
w odniesieniu do lat 2018/2019  pochodzących z budżetu Gminy  na realizacje zada
realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzą
publicznego w ramach  Programów współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarz

ącymi działalność pożytku publicznego co ilustruje poni

Ogółem;  127 000,00 zł 

Ogółem;  134 285,55 zł 

TYTUŁ OSI

Środki z budżetu Gminy Cielądz przekazane na 
realizację zadań ogółem w latach 2018/2021  

2021 2020 2019 2018

24 

widoczny jest znaczny wzrost środków finansowych 
etu Gminy  na realizacje zadań publicznych 

podmioty prowadzące działalność pożytku 
dz z organizacjami pozarządowymi 

ytku publicznego co ilustruje poniższy wykres: 

 

Ogółem;  149 120,00 zł 

Ogółem;  149 120,00 zł 

Środki z budżetu Gminy Cielądz przekazane na 
realizację zadań ogółem w latach 2018/2021  
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Profilaktyka i rozwi ązywanie problemów alkoholowych. 
 

Jednym z głównych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
realizacja  zadań nałożonych  przez ustawę o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.   
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  realizowała swoje zadania 
w oparciu o  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zatwierdzony przez Radę Gminy uchwałą  Nr. XIX/142/21 Rady Gminy Cielądz oraz  Program 
Narkomanii-  zatwierdzony uchwałą Nr XIX/143/21  z dnia 20 stycznia 2021r.  
Programy te 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 tych Programów. 
  
W celu udzielenia mieszkańcom gminy efektywnej pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie 
wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków zatrudniono psychologa, który dyżurował 
w każdy poniedziałek miesiąca w Ośrodku Zdrowia w godzinach 11:30-13:30 i 14:00-16:00 
oraz zespoły robocze dyżurujące w siedzibie Urzędu Gminy. 
W roku 2021 psycholog przyjął 32 osoby co przełożyło się na 157 godziny terapeutyczne. Wydatki 
z tego tytułu wyniosły 9.600,00zł.  
W roku 2021 odbyto 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 (kompletowano dokumenty) 
 -  współdziałała ze szkołami, policją, GOPS,  w sprawach profilaktyki  
     i zapobiegania problemom alkoholizmu i narkomanii, 
 -  sporządzała ankiety, sprawozdania,  bieżącą korespondencję oraz  
    uczestniczyła w szkoleniach i naradach, 
- przeprowadzała kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania 
    z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cielądz. 
   
Wystosowano 19 wezwań  na rozmowy z  osobami z problemami alkoholowymi  z terenu gminy 
(zgłoszenia  ze strony członków rodziny, Powiatowej Komendy Policji).  
          
         Punkty sprzedaży napojów alkoholowych  w gminie w roku 2021:  
                 Ogółem punkty z napojami przeznaczonymi do spożycia  
                 poza miejscem sprzedaży   - 12 
                 w tym  - piwo do 4,5%       - 12 
                             - 4,5% - 18%           -12 
                             -pow.18%  w miejscu sprzedaży  -1,    piwo do 4,5% 
               
Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszej gminy przypada  334 
mieszkańców.    
       Komisja  prowadzi ścisłą współpracę z Punktem Konsultacyjno  - Interwencyjnym 
„Pogotowie  Rodzinne” w Rawie Mazowieckiej, który udziela porad w zakresie: prawnym, 
socjalnym i wsparcia psychologicznego, pomocy w pisaniu pism procesowych,  w pisaniu pozwów  
w sprawach rodzinnych. Do Poradni Odwykowej skierowano  2 osoby, stałemu leczeniu z naszego 
terenu  w roku 2021 poddał się  1 pacjent. Komisja  wspomagała finansowo jego leczenie.  
Komisja ściśle współpracuje z Powiatową Komendą Policji w Rawie Mazowieckiej oraz  
Stowarzyszeniem „Pogotowie Rodzinne” im. Jolanty Fadeckiej w Rawie Mazowieckiej. 
  We wszystkich szkołach na naszym terenie prowadzone są prelekcje   przez: wychowawców, 
pedagoga szkolnego, przedstawicieli policji, członków GKRPA -  na temat szkodliwości alkoholu i 
narkotyków oraz   szkodliwości palenia papierosów itp.  
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 W szkołach pracował zgodnie z planem pracy  psycholog  w  okresie roku szkolnego w zakresie  
działań diagnostycznych dotyczących  konkretnych  uczniów. Organizowane były również  różne 
konkursy i kampanie  związane 
  z  problematyką uzależnień, które  komisja  wspierała finansowo. 
   
 Do innych przedsięwzięć, w których Komisja angażowała się finansowo należy zaliczyć:    
 
-  sfinansowanie szkolenia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania     alkoholizmowi 
- sfinansowanie działalności punktu pomocy psychologicznej w Cielądzu: dyżur 
   psychologa – specjalisty ds. uzależnień 4 razy w miesiącu 
- sfinansowanie przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym dla uczniów Szkoły Podstawowej  
w Sierzchowach, 
- sfinansowanie zakupu defibrylatora AED na potrzeby Szkoły Podstawowej  
w Cielądzu. 
 - sfinansowanie zakupu gadżetów i odblasków na których umieszczone zostały hasła 
profilaktyczne. Powyższe gadżety zostały wykorzystane na spotkaniach  
z dziećmi i młodzieżą w celu przypomnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa, oraz 
zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu, dopalaczy, narkotyków oraz palenia 
papierosów. 
- sfinansowanie przeprowadzenia diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych mającej na celu   
przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2021 roku, obejmujących 
podstawowe problemy społeczne związane z: nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy 
 i narkotyków, uzależnieniami behawioralnymi, przemocą w rodzinie oraz  
w środowisku szkolnym, a także postawami społecznymi.  
Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań 
ankietowych przeprowadzonych w Gminie Cielądz wśród trzech grup reprezentujących trzy lokalne 
środowiska:  
* dorośli mieszkańcy,  
* dzieci i młodzież szkolna,  
* sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży alkoholu.  
           Dzieciom z trudnych środowisk materialno-bytowych dokonywano zakupów książek, 
żywności, jak również dokonywano zakupów słodyczy, materiałów piśmiennych, dekoracyjnych na 
organizowanie zajęć dodatkowych.      
       
           Istotnym, ale dość trudnym zjawiskiem  do  ujawnienia  jest sprzedaż alkoholu   w sklepach  
osobom nieletnim i nietrzeźwym -  środowisko  objęte  pomocą  z tytułu  problemów alkoholowych.  
W roku 2021 przeprowadzono kontrole czterech punktów sprzedaży: Kontrole przebiegły 
prawidłowo i nie wykryto żadnych nieprawidłowości.  
 
            Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  na podstawie przeprowadzonych wywiadów 
stwierdził,  że na terenie gminy istnieje 90 rodzin  ogólnie objętych pomocą , w tym z problemem 
alkoholowym  - 11 rodzin objętych również  pomocą  finansową  przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej na kwotę ok. 8.750,00 zł   
Ekonomiczne konsekwencje  picia alkoholu  przez jednostki  ponosi całe społeczeństwo. Znaczna 
kwota  świadczeń  wydatkowanych w ramach  działania  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  to 
świadczenia związane z rodzinami z problemem alkoholowym. Powyższe dane liczbowe nie oddają 
jednak drastycznych sytuacji i zdarzeń związanych z alkoholem i  jego nadużywaniem . Większość 
przypadków nie jest nigdzie odnotowywana , a bardzo często  informacja o piciu nie wychodzi poza 
najbliższą rodzinę,  czy środowisko .Wynika to z małej świadomości społecznej i małej  wiedzy na 
ten temat , mimo coraz większego  dostępu do informacji .  
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Wysokość środków uzyskanych  przez gminę w 2021 r.  z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów  alkoholowych wynosiła  39.807,95 zł.  
 
                   Dokonując analizy działalności  należy stwierdzić, że realizowane były wszystkie 
zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Należy stwierdzić, że  zagrożenie  problemem, jakim jest alkoholizm  na terenie gminy Cielądz 
nadal istnieje. Każdy zgłoszony oficjalnie przypadek do rozpatrzenia  przez  Komisję to 
nieszczęście, które  bardzo często wiąże się z cierpieniem rodziny i przenosi się na relacje 
międzysąsiedzkie. W tych sprawach Komisja starała się  prowadzić swoje działania  ostrożnie, 
kierując  sprawy w ten sposób , żeby w konkretnym przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej 
zminimalizować problem. 
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Przeciwdziałanie Narkomanii. 
 
     Realizacja  zadań  ujęta została w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2021 – 2024 uchwalonym  przez Radę Gminy Cielądz. Na realizację  Programu przeznaczono kwotę  
5.000,00 zł. W  szkołach  podstawowych w Cielądzu i Sierzchowach  w ciągu roku szkolnego na 
spotkaniach z rodzicami zapraszani są przedstawiciele policji, na których szczegółowo omówiono 
zagrożenia wynikające z używania środków odurzających i substancji psychotropowych. 
Przeprowadzone zostały  zajęcia  na temat przeciwdziałania  uzależnieniom. Miały one na celu 
podniesienie wiedzy uczestników  na temat zagrożeń  związanych  z używanie środków 
odurzających, alkoholu czy nikotyny. Edukacja uczniów i rodziców ma na celu wyeliminowanie  
zagrożenia kontaktu z narkotykami , wskazanie  form udzielania pomocy osobom zagrożonym, czy 
wskazanie  miejsc terapii. W  wymienionych szkołach utworzone są kąciki  profilaktyczne w 
przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i  narkotyków.  Tematyka ta jest obecna ciągle 
w bieżącej pracy szkół z naszej gminy. Niestety w związku z zaistniałą w kraju i na świecie sytuacją 
epidemiczną oraz koniecznością wprowadzenia nauczania zdalnego powyższe spotkania w 2021 r. 
nie mogły się odbyć. Nie mniej jednak wszystkie te działania będą dalej realizowane. 
 
        Reasumując w 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wykonywała swoje zadania z jak najlepszym wykorzystaniem środków i sposobów na walkę z 
alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy. 
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Realizacja uchwał Rady Gminy Cielądz 

W 2021 roku Rada Gminy Cielądz obradowała ogółem na dziesięciu sesjach, w tym na 
dwóch nadzwyczajnych, które zgodnie ze Statut Gminy Cielądz zwoływane były za pośrednictwem 
komunikacji elektronicznej z Radą Gminy.  

Podczas obrad Rada Gminy Cielądz podjęła łącznie 65 uchwał. Wszystkie uchwały, terminie 
7 dni od dnia ich podjęcia były przekazane do organów nadzoru, jakimi są -   w zakresie zgodności  
z prawem - Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Łodzi.  

Organ nadzoru stwierdził nieważność dwóch uchwał: 
1) uchwały nr XIX/145/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cielądz na lata 2021-2025. –                              
zastrzeżenia i uwagi nadzoru zostały uwzględnione poprzez dokonanie stosownych zmian  
w przedmiotowym programie 

2) uchwały Nr XXV/183/21 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr X/73/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz – trwa procedura uwzględniająca 
zarzuty Wojewody. 

Ponadto w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2021 roku, przyjętym Uchwałą Nr XXI/58/21 z dnia 26 marca 
2021 r. została stwierdzona przez Wojewodę Łódzkiego nieważność  kilku zapisów.  

Największa liczba podjętych w 2021 roku uchwał dotyczyła sfery ogólno budżetowej 
i finansowej, w tym min. budżetu gminy i jego zmian, wieloletniej prognozy finansowej, pożyczek 
i kredytów, pomocy finansowej, zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium, podatków 
i opłat lokalnych. Bardzo istotną grupę stanowiły uchwały z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Uchwały dotyczyły też spraw z zakresu:  gospodarowania mieniem komunalnym 
(dzierżawa, nabycie, obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi), planowania przestrzennego, 
ochrony środowiska, pomocy społecznej, oświaty oraz współpracy. W 2021 roku Rada Gminy 
rozpatrywała jedną skargę na Wójta Gminy Cielądz.  
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur 
i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji  publicznej, wszystkie uchwały  
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 
miejscowego (21 uchwał) opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego 

Szczegółowy wykaz uchwał zawiera poniższa tabela. 
 

Lp. Nr uchwały 
i data podjęcia 

w sprawie sposób wykonania 

1 2 3 4 

FINANSE  
1 
 
 
2 

XIX/140/21 
z dn.20.01.2021 
 
 XX/153/21 

 
Uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2021 
rok 
zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2021 r. 

uchwały weszły w życie z dniem 
podjęcia i zostały wykonane 
przez  jednostki 
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3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 

z dn. 08.02.2021 
  
 
XXI/155/21 
z dn.26.03.2021 
 
XXII/164/21 
z dn. 27.05.2021 
 
XXIII/176./210 
z dn. 09.082021 
 
XXV/181/21 
z dn. 20.09.2021 
 
XXVII/187/21 
Z dn. 29.11.2021 
 
XXVIII/200/21 
z dn. 28.12.2021 

 
 
 
zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2021 r. 
 
 
zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2021 r. 
 
 
zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2021r. 
 
 
zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2021r. 
 
 
zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2021r. 
 
 
zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2021r. 

9 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
13 

XIX/139/21 
z dn. 20.01.2021 
 
XXII/163/21 
z dn. 27.05.2021 
 
XXV/180/21 
z dn.20.09.2021 
 
XVII/127/20 
z dn. 16.10.2020 
 
XXVIII/199/21 
z dn.28.12.2021 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2021-2039 
 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2021-2035 
 
zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na 
lata 2021-2035 
 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2020-2035 
 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2020-2035 

uchwały weszły w życie z dniem 
podjęcia i zostały wykonane 
przez jednostki 

14 
 
 
15 
 
 
 
16 
 
 

XIX/141/21 
z dn. 20.01.2021 
 
XXI/156/21 
z dn. 26.03.2021 
 
 
XXII/166/21 
z dn. 27.05.2021 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego  
 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego 
 
 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego 

Zawarto porozumienia i 
przekazano dotacje dla 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
wysokości 1.500 zł oraz dla 
Poradni Pedagogiczno-Psycholo-
gicznej na zatrudnienie lekarza 
psychiatry dla dzieci – 1.600 zł. 
Na podstawie zawartego 
porozumienia przekazano 
Powiatowi z przeznaczeniem dla 
rozbudowę Szpitala Św. Ducha w 
Rawie Maz. w 2021 roku I 
transze tj. 39.800 zł. 
W 2022 roku zostanie przekazana 
na mocy tej uchwały kwota 
358.200 zł. 

17 XXII/165/21 
z dn. 27.05.2021 
 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 
roku 
 

Uchwała nie została zrealizowana  
gdyż nie było potrzeby 
zaciągania kredytu. 

18 XXI/157/21 
z dn.26.03.2021 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budżecie Gminy Cielądz na 2022 
rok 

Zuchwała została zrealizowana. 
Niniejsza uchwała stanowiła 
podstawę, by w budżecie 2022 
roku nie wyodrębniać funduszu 
sołeckiego. 

19 
 
 
20 
 

XXIII/171/21 
z dn.08.07.2021 
 
 XXIII/172/21 
z dn.08.07.2021 

udzielenia Wójtowi Gminy Cielądz wotum 
zaufania 
 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Cielądz wraz ze sprawozdaniem                            

Raport został rozpatrzony, 
sprawozdanie zostało przyjęte i  
opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Łódzkiego 
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21 

 
 
XXIII/173/21 
z dn.08.07.2021 
 

z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok 
 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Cielądz 

22 XIX/151/21 
z dn.20.01.2021 

ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów 
Gminy Cielądz 

Z dniem 1 lutego uchwalone 
zostały nowe zasady 
przyznawania diet sołtysom. 
Ustalona została dieta w formie 
ryczałtu miesięcznego w 
wysokości 100 zł, a w przypadku 
łączenia funkcji sołtysa i radnego 
– 20 zł. 

23 XXI/161/21 
Z dn. 26.03.2021 

ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów 
Gminy Cielądz 

Niniejszą uchwałą ustalona 
została wysokość zryczałtowanej 
diety w jednakowej wysokości 
dla wszystkich sołtysów tj. 100 
zł.  
Uchwała jest wykonywana i 
stanowi podstawę do naliczania 
diet dla sołtysów za pełnienie 
funkcji sołtysa. 

24 XXII/168/21 
Z dn. 27.05.2021 

diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnym Rady Gminy Cielądz 

Uchwałą niniejszą zmieniono 
zasady przyznawania diet dla 
radnych pełniących funkcje 
przewodniczących i zastępców 
komisji, co spowodowało, że z-cy 
będą otrzymywać dietę 210 zł 
zawsze, nie tylko za 
przewodniczenie podczas 
nieobecności przewodniczącego.  

25 XXII/169/21 
z dn. 27.05.2021 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cielądz. Uchwałą podwyższono 
wynagrodzenie dla Wójta Gminy 
o kwotę 264 zł brutto począwszy 
od 01.01.2021 r.  

26 XXVII/189/21 
z dn. 29.11.2021 

określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

przyjęta uchwała stanowi 
podstawę naliczania wysokości 
podatku od nieruchomości w 
decyzjach podatkowych 
począwszy od 01.01.2022 r. 

27 XXVII/190/21 
z dn. 29.11.2021 

określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych 

chwała jest podstawą naliczania 
podatku od środków 
transportowych od 01.01.2022 r. 

28 XXVII/195/21 
z dn. 29.11.2021 

ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów 
Gminy Cielądz. 

przyjęta uchwała stanowi 
podstawę naliczania wysokości 
diet dla sołtysów w formie 
miesięcznego ryczałtu w kwocie 
150 zł – począwszy od 
01.01.2022  

29 XXVII/196/21 
z dn. 29.11.2021 

diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnym Rady Gminy Cielądz 

przyjęta uchwała stanowi 
podstawę naliczania wysokości 
diet dla radnych w zależności od 
ich pełnionych funkcji – 
począwszy od 01.01.2022 

30 XXVII/197/21 
Z dn. 29.11.2021 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cielądz. Z uwagi na błędnie określoną  
stawkę dodatku specjalnego 
uchwała niniejsza została 
uchylona Uchwała Nr  
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31 XXVIII/201/21 
z dn. 28.12.2021 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cielądz Uchwała jest realizowana. 
Stanowi podstawę naliczania 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Cielądz – począwszy od 
01.08.2021 r. 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
32 XIX/147/21 

z dn.20.01.2021 
wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i 
określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w 
części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
(….) właścicieli nieruchomości (…) 
kompostujących bioodpady  

Uchwałą ustalono od dnia                
1 marca 2021 r. opłatę w 
wysokości 22,50 zł miesięcznie 
za jedną osobę zamieszkującą 
daną nieruchomość, jeżeli odpady 
są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny i 90 zł – gdy nie jest 
realizowany ten obowiązek oraz 
zwolnienie z tytułu kompo-
stowania – 15,52 % opłaty tj. co 
po obniżeniu daje stawkę 19 z od 
osoby. Dla zabudowy 
wielorodzinnej stawki ustalone 
zostały stawki w wysokości 
odpowiednio: 19 zł i 76 zł. 

33 XIX/148/21 
z dn.20.01.2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Cielądz 
 

Zmiany dokonane wymienionymi 
uchwałami stanowią podstawę 
prawną do wypełnienia 
obowiązków organizatorskich w 
zakresie utrzymania czystości i 
porządku na  terenie Gminy. 
Uregulowania w nich zawarte  
określały min. warunki przetargu 
na odbiór odpadów komunal-
nych tj. dotyczy odbioru 
odpadów zmieszanych 2 razy w 
miesiącu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
ustawowymi. 

34 XIX/149/21 
z dn.20.01.2021 

Zmieniająca uchwałę 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 

35 XXVII/192/21 
z dn. 29.11.2021 
 
 
 
 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Cielądz 
 
 
 
 

Niniejsza uchwała wprowadziła 
tekst jednolity, a ponadto 
przywróciła częstotliwość 
odbierania odpadów zmieszanych 
zgodnie ze znowelizowanymi 
ustawowo przepisami tj. jeden raz 
w miesiącu. 

36 XXVII/193/21 
z dn. 29.11.2021 

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 

Uchwała stanowi podstawę 
prawną do określania wymagań 
wobec przedsiębiorstw 
odbierających odpady 
komunalne. Uregulowania w niej 
zawarte  ujmowane są w 
warunkach przetargu na odbiór 
odpadów komunalnych. 

37 XXVII/194/21 
z dn. 29.11.2021 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe 

Niniejszą uchwałą podwyższono 
począwszy od 01.01.2022 r. 
stawkę za odpady komunalne od 
domku letniskowego z  kwoty 
150 zł do kwoty 180 zł. 

38 XXVIII/202/21 
Z dn. 28.12.2021 

pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała stanowił podstawę do 
zrównoważenia wydatków 
związanych z odbieranie 
odpadów  komunalnych 
dochodami własnymi 
niepochodzącymi z opłat za 
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odpady  - w 2021 roku była to 
kwota 30.282,36 zł. 

PROGRAMY, PROJEKTY, REGULAMINY 
39 XIX/142/21 

z dn.20.01.2021 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2021 rok 

 Realizowane  zgodnie                    
z założeniami.  

40 XIX/143/21 
z dn.20.01.2021 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Cielądz na lata 2021-
2024 

41 XIX/144/21 
z dn. 20.01.2021 

przyjęcia na 2021 rok Programu współpracy 
Gminy Cielądz  z organizacjami 
pozarządowymi (…) 

Program został zrealizowany 
zgodnie z założeniami: ogłoszono 
stosowne konkursy i wybranym 
podmiotom zlecona została 
realizacja zadań ujętych w 
Programie 

42 XIX/145/21 
z dn. 20.01.2021 

Uchwalenia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Cielądz na lata 2021-2025 

Wojewoda Łódzki rozstrzygnię-
ciem nadzorczym stwierdził 
nieważność uchwały 

43 XXI/159/21 
z dn.26.03.2021 

Uchwalenia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Cielądz na lata 2021-2025 

Uchwała jest realizowana. 
Stanowi min.  podstawę do 
zawierania umów najmu lokali 
mieszkalnych  

44 XXI/158/21 
z dn.26.03.2021 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2021 roku 

Program zrealizowano zgodnie                  
z jego założeniami, a określona w 
Programie kwota została 
wykorzystana w 95 % (94.847 zł)              
i wydatkowana na zadania w nim 
ujęte. 

45 XXVII/191/21 
z dn. 29.11.2021 

przyjęcia na 2022 rok Programu współpracy 
Gminy Cielądz  z organizacjami 
pozarządowymi (…) 

Program w trakcie realizacji: 
ogłoszone zostały konkursy i 
zawarte umowy z podmiotami na 
realizację zadań gminy. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  
46 XIX/146/21 

z dn.20.01.2021 
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  
położonych w miejscowości Łaszczyn 

Uchwała została zrealizowana – 
w dniu 08.03.2021r. zawarto w 
formie aktu notarialnego umowę 
zamiany nieruchomości: działki 
nr 336/1 o pow. 0,0287 ha, 
stanowiącą własność Gminy 
Cielądz, na działkę o nr 337/1 o 
pow. 0,0287 ha, będącą 
własnością osoby fizycznej  - 
działki położone w miejscowości 
Łaszczyn. 

47 XXI/160/21 
z dn.26.03.2021 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 
gminy Cielądz. 

Aktem notarialnym z dn. 
06.10.2021r. dokonano sprzedaży 
nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości Mała 
Wieś – działka nr ew. 715 o pow. 
0,20 ha – za cenę 6.060 zł  
 

48 XXII/167/21 
z dn.27.05.2021 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 
gminy Cielądz. 

Aktem notarialnym z dn. 
06.10.2021r. dokonano sprzedaży 
nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości 
Brzozówka – działka nr ew. 15 o 
pow. 0,2613 ha – za cenę 6.060 zł 

49 XXVII/188/21 
z dn. 29.11.2021 

wyrażenia zgody na zawarcie z 
dotychczasowym najemcą kolejnej umowy 
najmu lokalu 
 

Uchwałą została zrealizowana. 
W dniu 31.12.2021 r. zawarto 
umowę najmu lokalu o pow. 32 
m2 położonego w budynku 
Urzędu Gminy w Cielądzu na 
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potrzeby centrali 
teleinformacyjnej z firmą Orange 
Sp. z o.o na okres 3 lat tj. do 
dnia30.12.2024 roku 

50 XXVIII/198/21 
z dn.28.12.2021 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym 
dzierżawcą 
 

Uchwałą zrealizowana.                    
Z dotychczasowym najemcą – 
NZOZ w Cielądzu  została 
zawarta kolejna umowa 
dzierżawy na okres 3 lat tj. do 
30.02.2025 r.  

51 XVIII/137/20 
z dn.04.12.2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiącej mienie 
komunalne Gminy Cielądz 

Aktem notarialnym z dn. 
28.04.2021 r. dokonano 
sprzedaży nieruchomości 
gruntowej położonej w 
miejscowości Wisówka – działki 
nr ew. 184/4 i nr 185/3 o pow. 
łącznej 738 m2 – za cenę 4.250 zł  

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
52 
 

XIX/150/21 
z dn.20.01.2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

Uchwały zostały zrealizowane. 
Nowe zapisy planu na 
obowiązują – dopuszczenie na 
obszarze zakładu produkcyjnego 
urządzeń fotowoltaiki i 
likwidacja ograniczeń w zakresie 
realizacji przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko.  

53 XX/154/21 
Z dn. 08.02.2021 

zmiany uchwały Nr XIX/150/21 z dnia 20 
stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Cielądz, wieś Cielądz. 

54 XXIII/175/21 
z dn. 08.07.2021 

zmiany uchwały Nr X/73/21 Rady Gminy 
Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

55 XXIV/177/21 
z dn.09.08.2021 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

Uchwała jest realizowana. 
Zakończona została procedura 
planistyczna. Projekt planu 
zostanie przedłożony na sesję do 
uchwalenia. 

56 XXV/183/21 
z dn. 20.09.2021 

zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy 
Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz 

Uchwała uchylona 
rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Łódzkiego 

57 XXVI/185/21 
z dn. 18.10.2021 

Przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę 
Nr X/73/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 
października 2019 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Cielądz, wieś Cielądz. 

Uchwała wraz z odpowiedzią i 
aktami sprawy  została 
przekazana do WSA w Łodzi.  

OŚWIATA 
58 XXIII/174/21 

z dn.08.07.2021 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Cielądz, w roku szkolnym 2021/2022 

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Łódzkiego, stanowi podstawę do 
określania w umowach z 
rodzicami dowożącymi dzieci 
niepełnosprawne do szkół, 
wysokości zwrotu kosztów 
ponoszonych z tego tytułu 

59 XXV/182/21 
z dn. 20.09.2021 

Uchwalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Cielądz 

Uchwała została uchylona 
Uchwałą Rady Gminy Nr 
XXVI/186/21 z dnia 18.10.2021 
r. w związku za zastrzeżeniami 
organu nadzoru 
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60 XXVI/186/21 
z dn. 18.10.2021  

Uchwalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Cielądz 

Uchwalony tekst jednolity 
Regulaminu uwzględnia 
dokonywane w ostatnich latach 
zmiany i stanowi podstawę do 
ustalania wynagrodzenia dla 
nauczycieli w zakresie dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego, i 
za warunki pracy oraz określa 
szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i 
doraźnych zastępstw. 

OPIEKA SPOŁECZNA 
61 XXII/162/21 

z dn.27.05.2021 
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 
Gminy Cielądz 

Przyjęto ocenę zasobów pomocy 
społecznej dokonaną w oparciu o 
analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej. 
Zasoby obejmowały infra-
strukturę, kadry, organizacje 
pozarządowe i nakłady finansowe 
na zrealizowane zadania oraz 
dane dotyczące osób i rodzin 
korzystających z pomocy 
społecznej.  

ORGANIZACJA i INNE 
62 XIX/152/21 

z dn.20.01.2021 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2021 rok 

Uchwała została w pełni 
zrealizowana - Komisja 
Rewizyjna  w oparciu o 
zatwierdzony plan pracy 
przeprowadziła w 2021 roku 
kontrole w Urzędzie Gminy i 
gminnych jednostkach.   

63 XXIV/178/21 
z dn.09.08.2021 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 
dochodach gospodarstwa domowego 

Uchwała opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Woj. 
Łódzkiego. Stanowi podstawą 
ubiegania się o dodatek 
mieszkaniowy osobom 
spełniającym kryteria ustawowe. 

64 XXIV/179/21 
z dn.09.08.2021 

rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy 
Cielądz 

Przewodnicząca Rady Gminy 
poinformowała skarżącego,                      
o sposobie rozpatrzenia skargi.  

65 XXV/184/21 
z dn. 20.09.2021 

Dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz 
niepodatkowych należności budżetowych, 
stanowiących dochody budżetu Gminy Cielądz, 
za pomocą instrumentu płatniczego, w tym 
instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

Uchwała została zrealizowana. W 
Urzędzie Gminy w Cielądzu 
funkcjonują dwa terminale 
płatnicze, za pomocą których 
dokonywana jest zapłata przez 
klientów należności budżetowych 
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Demografia Gminy 
 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba mieszkańców Gminy Cielądz wynosiła 3964 
osoby, w tym 1960 kobiet i 2004 mężczyzn. Wykres poniżej obrazuje liczbę mieszkańców 
gminy w latach 2017-2021 (Rys. 1).W latach 2017-2020 liczba ludności Gminy Cielądz 
malała, czego powodem był przede wszystkim ujemny przyrost naturalny oraz ruchy 
migracyjne przebiegające głównie w kierunku miast, spowodowane poszukiwaniem 
zatrudniania czy podjęciem studiów. W minionym roku zauważalny jest nieznaczny wzrost 
liczby mieszkańców z 3941 w 2020 roku do 3964 w 2021 roku. 

 
Rys. 1. Liczba mieszkańców Gminy Cielądz z podziałem na lata.  

W Gminie Cielądz rodzi się zdecydowanie więcej chłopców niż dziewcząt, a 
współczynnik maskulinizacji (czyli liczba mężczyzn przypadająca na 100 kobiet) wynosi 
102,24 (rys. 2).  

 
Rys. 2. Struktura wieku i płci mieszkańców Gminy Cielądz w 2021 roku. 
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Gęstość zaludnienia w gminie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 42 osoby/km2. 

Najwięcej osób mieszka w Cielądzu, sołectwie będącym siedzibą Urzędu Gminy, najmniej 
zaś w miejscowości Parolice. 

Tab. 1. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach  Gminy Cielądz. 

Lp. MIEJSCOWO ŚĆ LICZBA MIESZKA ŃCÓW 
1. Brzozówka 176 
2. Cielądz 806 
3. Gortatowice 102 
4. Grabice 239 
5. Gułki 103 
6. Komorów 336 
7. Kuczyzna 71 
8. Łaszczyn 196 
9. Mała Wieś 137 
10. Mroczkowice 167 
11. Niemgłowy 214 
12. Nowa Mała Wieś 33 
13. Nowy Komorów 100 
14. Ossowice 353 
15. Parolice 29 
16. Sanogoszcz 146 
17. Sierzchowy 347 
18. Stolniki 162 
19. Wisówka 61 
20. Wylezinek 116 
21. Zuski 70 

RAZEM  3964 
 

Przeważającą grupą w gminie są mieszkańcy w wieku produkcyjnym, z dominacją 
mężczyzn. Z kolei liczebność grup przedprodukcyjna i poprodukcyjna jest zbliżona. Wobec 
tego w Gminie Cielądz mamy do czynienia ze społeczeństwem starzejącym się.  

Tab. 2. Podział na grupy: przedprodukcyjna, produkcyjna i poprodukcyjna dla 
mężczyzn i kobiet. 

Wiek Mężczyźni Kobiety  Razem 

0-18 446 366 Grupa przedprodukcyjna 812 

19-65 1299 - 
Grupa produkcyjna 2385 

19-60 - 1086 

>65 259 - 
Grupa poprodukcyjna  767 

> 60 - 508 

Ogółem 2004 1960 - 3964 
 

 

 

 



 

Rysunek poniżej obrazuje procentowy rozkład struktury wieku
z podziałem na grupy. 

 

Rys. 3. Struktura wieku z podziałem na grupy produkcyjne. 

W 2021 roku w Gminie Ciel
21dziewczynek. Zmarło natomiast 50 osób, 24 m
naturalny stanowiący różnicę pomi
był ujemny i wynosił -8.  

 

Rys. 4. 
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żej obrazuje procentowy rozkład struktury wieku na dzie

Rys. 3. Struktura wieku z podziałem na grupy produkcyjne.  

 

W 2021 roku w Gminie Cielądz urodziło się 42 dzieci, w tym 21 chłopców i 
21dziewczynek. Zmarło natomiast 50 osób, 24 mężczyzn oraz 26 kobiet. Wobec tego przyrost 

żnicę pomiędzy liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów w 2021 r. 

Rys. 4. Urodzenia i zgony w latach 2017-2021.  
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Finanse Gminy  
 
Budżet Gminy Cielądz na 2021r.został uchwalony dnia 20 stycznia 2021r, uchwałą Rady 
Gminy Cielądz Nr XIX/140/21. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 
wprowadzone zostały ośmioma uchwałami Rady Gminy oraz jedenastoma zarządzeniami 
Wójta Gminy.  
 Budżet gminy za 2021r. po stronie dochodów po zmianach zakładał plan w wysokości 
25.547.795,47 zł. i został wykonany w kwocie 25.811.767,12 zł., natomiast wydatki plan po 
zmianach 24.635.181,72 zł. natomiast wykonanie w wysokości 22.645.870,24 zł.  
Dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (stan na dzień 31.12.2021r wg 
ewidencji Gminy – 4015) wyniosły6.428,83 zł., natomiast dochody podatkowe gminy do 
liczby mieszkańców gminy wyniosły /Wskaźnik G/: 1.073,59 zł. 
 Budżet Gminy Cielądz na dzień 31 grudnia 2021r. zamknął się nadwyżką w 
wysokości 3.165.896,88 zł.  

DANE  OGÓLNE Z WYKONANIA BUD ŻETU  ZA 2021 rok 

 
Lp. Treść 

B u d ż e t 
Wykonanie % Plan w/g uchwały 

RG 
Plan po 

zmianach 

I 
Dochody ogółem z 
tego: 22 239 595,03 25 547 795,47 25 811 767,12 101,03 

 
1 Dochody własne 5 391 775,41 6 239 765,89 6 474 005,61 103,75 

 
2 Dotacje celowe 8 800 120,62 11 230 624,58 11 260 356,51 100,26 

  3 Część równoważąca 
subwencji ogólnej 190 905,00 190 905,00 190 905,00 100,00 

 
4 Część wyrównawcza 

subwencji ogólnej 3 828 697,00 3 828 697,00 3 828 697,00 100,00 

 
5 Część oświatowa 

subwencji ogólnej 4 028 097,00 4 057 803,00 4 057 803,00 100,00 
 II Wydatki ogółem z tego: 24 764 840,05 24 635 181,72 22 645 870,24 91,92 
  1 Wydatki bieżące 19 784 529,84 22 135 082,02 20 299 240,32 91,71 
  2 Wydatki majątkowe 4 980 310,21 2 500 099,70 2 346 629,92 93,86 

III Nadwyżka dochodów 
nad wydatkami -2 525 245,02 912 613,75 3 165 896,88   

IV Przychody ogółem: 3 057 808,02 1 577 708,25 1 577 708,25 100,00 

  1 
Wolne środki z lat 
ubiegłych 0,00 1 564 168,56 1 564 168,56 100,00 

 
 

 
2 

Niewykorzystane środki 
pieniężne, o których 
mowa w art..217 ust.2 
pkt 8 ustawy o 
finansach publicznych 0,00 13 539,69 13 539,69 100,00 

 
 

  
3 Kredyty i pożyczki 3 057 808,02 0,00 0,00 0,00 

V Rozchody ogółem: 532 563,00 2 490 322,00 2 490 322,00 100,00 

  1 
Spłaty kredytów i 
pożyczek  532 563,00 532 563,00 532 563,00 100,00 

  2 inne cele /lokata/ 0,00 1 957 759,00 1 957 759,00 100,00 
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DOCHODY 

 Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Cielądz w 2021r.  

 

 Największą pozycję dochodów budżetu Gminy do dochodów ogółem stanowiły 
dotacje i środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gmin i jest to 
kwota w wysokości 9.525.981,22 zł. co daje nam 37% dochodów ogółem. Następną pozycją 
są subwencje, które wpłynęły w wysokości 8.077.405,00 zł. co stanowi 31% dochodów 
ogółem. Kolejną znaczącą grupą dochodów są dochody podatkowe uzyskane przez gminę w 
wysokości  4.580.932,18 zł. tj. 18% dochodów ogółem. Dochody własne gminy są to między 
innymi wpływy z najmów, opłaty za pobraną wodę i odprowadzenie ścieków, opłaty 
śmieciowe, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholów, darowizny, opłaty za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym ich wysokość w budżecie gminy stanowi kwotę 1.893.073,43 zł. 
co stanowi 7% dochodów gminy. Ostatnią grupą dochodów są dochody zewnętrzne 
pozyskane przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących jak również 
projektów z udziałem środków UE, jest to kwota w wysokości 1.734.375,29 co stanowi 7% 
dochodów ogółem.  
Poniżej przedstawiamy wpływy podatkowe Gminy od osób fizycznych i osób prawnych na 
przełomie lat 2019-2021 (w tyś) 
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Dynamika dochodów Gminy Cielądz na przełomie lat 2019-2021 
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WYDATKI 

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy w 2021r.  

 

 

Największą pozycją gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie: 7.874.162,38 zł, 
co stanowi 35 % wydatków ogółem oraz na pomoc społeczną gdzie gmina w 2021r. 
wydatkowała kwotę w wysokości: 6.935.405,23 zł., co stanowi31 % wydatków ogółem. Na 
wydatki związane z przebudową, modernizacją i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano 
1.258.612,03 zł. co stanowi 6% wydatków ogółem. Na administrację (w tym są wydatki na 
obsługę rady gminy, jednostek pomocniczych tj. sołtysów), wydatkowano łącznie kwotę w 
wysokości 2.509.364,19 zł. tj. 11 % wydatków ogółem. Na gospodarkę wodno-ściekową 
wydatkowano łącznie 584.037,38 zł, tj. 3 % wydatków ogółem. Wydatki na gospodarkę 
komunalną tj. wydatki związane gospodarką przestrzenną, zadaniami związanymi z odbiorem 
odpadów, oświetleniem ulicznym, zadaniami związanymi z programem ochrony środowiska i 
programem usuwania azbestu, programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami gmina 
wydatkowała łączną kwotę w wysokości 2.308.781,12 zł. tj. 10 % wydatków ogółem. 
 
 Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości2.346.629,92 zł, co stanowi 10 % 
wydatków ogółem. Kluczowymi inwestycjami były: Przebudowa drogi gminnej Stolniki-
Kuczyzna, koszt inwestycji295.104,89 zł. Wykonano również przebudowy dróg gminnych: w 
Cielądzu na kwotę 330.840,00 zł, w Niemgłowach na kwotę 175.863,19 zł. oraz w Małej Wsi 
110.333,46 zł. Ponadto ważnym elementem dla mieszkańców gminy była inwestycja 
realizowana z udziałem środków z funduszu sołeckiego – przebudowa dróg gminnych 
nawierzchnią betonową na którą przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 148.196,18 zł. 
Ważną inwestycją gminną była również modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w 
Sierzchowach wraz z dostosowaniem go dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wydatkowane 
środki na ten cel kwotę 866.861,82 zł.  
 
W gminie Cielądz w 2021r. został wyodrębniony fundusz sołecki. Pula środków 
przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy to kwota w wysokości 364.342,24 zł. Natomiast 
kwota wydatkowana: 363.171,25 zł. na następujące przedsięwzięcia:  
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Lp. 
Nazwa 

sołectwa 

Zakres zrealizowanego 
przedsięwzięcia 

(krótki opis) 

Kwota wydatków 
zaplanowanych w 

uchwale 
budżetowej na 

2021 r. w ramach 
funduszu 

sołeckiego 
(ogółem dla 
sołectwa) 

Kwota wydatków 
wykonanych w 

ramach funduszu 
sołeckiego 
(ogółem dla 
sołectwa) 

1 Brzozówka 

a) Została wykonana przebudowa 
drogi gminnej podbudową betonową 18 479,39 18 479,39 
b) wykonano koszenie poboczy  

2 Cielądz 

a) Wykonano bieżące remonty dróg 
poprzez zakup i rozłożenie żwiru, 
kamienia  

48 123,40 47 792,68 

b) Zakupiono piec konwekcyjny, 
taboret kuchenny i wózek kelnerski 

c) wykonano koszenie poboczy 

d) wykonano dokumentację 
projektową oraz zakupiono materiał na 
budowę oświetlenia drogowego 

e) zakupiono blat kuchenny do kuchni 
w gminnym Domu Kultury w Cielądzu 

3 Gułki 

a) Remont drogi gminnej poprzez 
zakup i rozłożenie kruszywa 

14 725,76 14 100,23 b) Wykonano koszenie poboczy  

c) Zakupiono i zamontowano tablice 
numeryczne do posesji  

4 Grabice 

a) Remont drogi gminnej poprzez 
zakup kruszywa 

21 126,17 21 112,41 

b) Wykonano koszenie poboczy  

c) Zakup urządzeń na plac zabaw 

d) Wykonano remont elewacji 
budynku świetlicy wiejskiej, jak 
również zamontowano wewnątrz 
budynku płyty karton gips i wykonano 
malowanie ścian  

5 Gortatowice 

a) Remont dróg gminnych poprzez 
zakup i rozłożenie kruszywa  14 196,40 14 174,12 

b) Wykonano koszenie poboczy  

6 Komorów 

a) Została wykonana przebudowa 
drogi gminnej podbudową betonową 29 644,01 29 644,01 
b) Wykonano koszenie poboczy  
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7 Kuczyzna 

a) Wykonano remont świetlicy 
wiejskiej poprzez zamontowanie i 
podłączenie zbiornika na nieczystości 
ciekłe, zakup i montaż stolarki 
okiennej i parapetów, wykonanie 
posadzki betonowej i ułożenie płytek, 
montaż płyt gipsowych i malowanie 

13 330,18 13 329,69 

8 Łaszczyn 

a) Została wykonana przebudowa 
drogi gminnej podbudową betonową 19 538,10 19 538,10 

b) Wykonano koszenie poboczy  

9 Mała Wieś 

a) Została wykonana przebudowa 
drogi gminnej podbudową betonową 

19 586,22 19 586,18 b) Wykonano koszenie poboczy  

c) Wykonano dokumentację 
projektową na budowę oświetlenia 
ulicznego 

10 Mroczkowice 

a) Została wykonana przebudowa 
drogi gminnej podbudową betonową 

17 853,78 17 753,77 
b) Zakupiono i zamontowano pompę 
ciepła 

11 Niemgłowy 

a) Wykonano dokumentacje na 
przebudowę drogi gminnej  20 067,46 20 067,41 

b) budowa oświetlenia ulicznego 

12 Ossowice 

a) Bieżący remont dróg poprzez ich 
profilowanie 

26 997,23 26 996,99 b) Wykonano koszenie poboczy  

c) Budowa oświetlenia ulicznego 

13 Sanogoszcz 

a) Wykonano remont świetlicy 
wiejskiej poprzez wykonanie posadzki 
betonowej, zakup i montaż płytek i 
paneli podłogowych, malowanie ścian, 
zakup drobnego wyposażenia 

16 554,45 16 550,06 

14 Sierzchowy 

a) Remont dróg gminnych 

26 034,76 26 033,52 b) wykonano koszenie poboczy  

c) Zakupiono lampy do oświetlenia 
ulicznego 

15 Stolniki 

a) Remont dróg gminnych poprzez 
zakup i rozłożenie kruszywa  17 420,67 17 385,57 

b) Wykonano koszenie poboczy  

16 Wisówka 
a) Remont dróg gminnych poprzez 
zakup i rozłożenie kruszywa  

12 223,34 12 192,99 

17 Wylezinek 
a) Została wykonana przebudowa 
drogi gminnej podbudową betonową 

15 495,73 15 495,73 
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18 Zuski 
a) Budowa zbiornika na nieczystości 
ciekłe wraz z podłączeniem, 
wykonanie przyłącza wodociągowego 

12 945,19 12 938,40 

SUMA x 364 342,24 363 171,25 
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Planowanie przestrzenne. 
 
      Na początku roku 2021 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 
było 17,68 % powierzchni gminy i wartość ta nie wzrosła w przeciągu minionego roku.  
 

 
Rys. 1. Zasięg miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tle Gminy Cielądz. 
 
W roku sprawozdawczym 2021 została przyjęta UCHWAŁA NR XXIII/175/21 RADY 
GMINY CIEL ĄDZ z dnia 8 lipca 2021 r.w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady 
Gminy Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. Celem sporządzenia zmiany 
planu była niewielka korekta ustaleń obowiązującego dokumentu dla terenu o symbolu 
3.115.P i dotyczyła wyłącznie:  
1) dopuszczenia realizacji farmy z urządzeniami fotowoltaicznymi w obrębie terenu 
istniejącego zakładu produkcji metalowej,  
2) likwidacji ograniczenia w zakresie możliwość funkcjonowania istniejącego zakładu 
produkującego gwoździ bez możliwości rozbudowy istniejącej instalacji do powierzchniowej 
obróbki metali, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej 
objętości wanien procesowych większej niż 30 m3 (§ 2 pkt 15, Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko). 
W roku 2021 podjęto również UCHWAŁ Ę NR XXIV/177/21 RADY GMINY CIEL ĄDZ 
z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. Celem sporządzenia zmiany 
planu jest niewielka korekta obowiązującego dokumentu i dotyczy wyłącznie wyodrębnienia  
z terenu o symbolu 3.106.RMu, terenu przeznaczonego wyłącznie pod zabudowę usługową. 
Teren o symbolu 3.106.RMu jest przeznaczony pod zabudowę zagrodową z mieszkaniowo 
-usługową. Działka ewidencyjna Nr 159/2, będąca własnością gminy Cielądz została 
wytypowana do realizacji celów związanych z zapewnieniem publicznych usług ośrodka 
gminnego w tym między innymi z budową obiektu opieki nad dzieckiem - żłobka. 
W minionym roku sprawozdawczym procedowana była również zmiana planu w związku  
z podjętą UCHWAŁ Ą NR XVIII/138/20RADY GMINY CIEL ĄDZ z dnia 4grudnia 
2020r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, zatwierdzonego uchwałą Nr X/73/19 Rady 
Gminy Cielądz z dnia 30 października 2019 r. Celem sporządzenia zmiany planu jest 
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niewielka korekta obowiązującego dokumentu i dotyczy wyłącznie zmiany kategorii 
przeznaczenia terenu z zabudowy usługowej na tereny produkcyjne, składów i magazynów. 
 
Obecnie na terenie Gminy Cielądz obowiązują następujące uchwały w zakresie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego: 

• UCHWAŁA NR XXIII/175/21 RADY GMINY CIEL ĄDZ z dnia 8 lipca 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 października 
2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Cielądz, wieś Cielądz; 

• UCHWAŁA NR X/73/19 RADY GMINY CIEL ĄDZ z dnia 30 października 2019 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś 
Cielądz;  

• UCHWAŁA NR XXIII/174/17 RADY GMINY CIEL ĄDZ z dnia 28  czerwca 
2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Cielądz, fragmenty wsi: Cielądz, Ossowice i Komorów (uchwała straciła moc 
obowiązującą  
w zakresie terenów o symbolach: 3.19.KD-Z, 3.20.KD-D, 3.21.KD-D, 3.22.MNu, 
3.23.MNu, 3.24.MNu, 3.25.RMu, 3.26.RMu, 3.30.KD-Z, 3.31.KD-D, 3.32.KD-D, 
3.33.KD-D, 3.34.KD-X, 3.35.U, 3.36.P, 3.37.U, 3.38.MNu, 3.39.MNu, 3.40.MNu, 
3.41.MNu, 3.42.MNu, 3.43.MNu, 3.44.MNu, 3.46.MW, 3.47.MNu, 3.48.MNu, 
3.49.KD-D, 3.50.U); 

• UCHWAŁA NR XXXIX/225/18 RADY GMINY CIEL ĄDZ z dnia 28 maja 2018 r. 
      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, 
      fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy. 

 
   Polityka przestrzenna Gminy Cielądz została określona w obowiązującym Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cielądz (uchwalonym 
Uchwałą Nr XXXV/166/2013 z dnia 29 października 2013 r.).  
 

 

Rys. 2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cielądz. 



 
    W 2021 r. wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje 
te dotyczyły następujących przedsi
1. Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napi

kablowej nN zlokalizowanej na działka
Stolniki, gmina Cielądz.  

2. Usunięcie kolizji istnieją
rozbudową budynku mieszkalnego zlokalizowanego na fragmencie działki ewidencyjnej 
nr 178, obręb Niemgłowy A, gmina Ciel
sieci elektroenergetycznej niskiego napi

3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK 
z budynkiem usługowym, budowa budynku
usługowego – punkt napraw i ponownego u
zbiornika retencyjnego) wraz z niezb
na fragmencie działki ewidencyjnej nr 651 w obr

4. Budowa antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na 
istniejącej wieży telekomunikacyjnej, budowie szaf telekomunikacyjnych pod wie
wzmocnienie konstrukcji wie
217/9 w obrębie Stolniki, gmina Ciel
 

W roku ubiegłym, w stosunku do roku 2020, nieznacznie spadła liczba wydanych decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
wydanych w 2021 r.  Wśród nic
jednorodzinnej,23 decyzji dotycz
produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej,  
rybnego,1 decyzja dotycząca zabudowy zagrodowej usługami oraz 
budowy instalacji gazowych do budynków mieszkalnych. Nie wydano w tym okresie 
żadnej decyzji dotyczącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
 

Wyk. 1. Procentowy udział pos
w 2021 r.  
 
Wszystkie złożone w 2021 r. kompletne wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego były rozpatrzone pozytywnie.

51%

13%

2%
5%

5%

Decyzje o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu w 2021 r.

 

W 2021 r. wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje 
ących przedsięwzięć: 

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w postaci energetycznej linii 
kablowej nN zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 178, 171, 165 w obr

 
cie kolizji istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia z projektowan

 budynku mieszkalnego zlokalizowanego na fragmencie działki ewidencyjnej 
wy A, gmina Cielądz poprzez przebudowę istniej

sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskami słupowymi 
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK 
z budynkiem usługowym, budowa budynku socjalnego, budowa wiaty, budowa budynku 

punkt napraw i ponownego użycia, budowa zbiornika p.po
zbiornika retencyjnego) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
na fragmencie działki ewidencyjnej nr 651 w obrębie Ossowice, gm. Ciel
Budowa antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na 

y telekomunikacyjnej, budowie szaf telekomunikacyjnych pod wie
wzmocnienie konstrukcji wieży, zlokalizowanej na działce o numerze e

bie Stolniki, gmina Cielądz. 

W roku ubiegłym, w stosunku do roku 2020, nieznacznie spadła liczba wydanych decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – z 54 wydanych decyzji w 2020 r. do 

śród nich było 11 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej 
decyzji dotyczących zabudowy zagrodowej, 6 decyzji dotycz

produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej,  2 decyzje dotyczą
ąca zabudowy zagrodowej usługami oraz 2 

budowy instalacji gazowych do budynków mieszkalnych. Nie wydano w tym okresie 
ącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

Wyk. 1. Procentowy udział poszczególnych form zagospodarowania terenu w decyzjach wydanych 

one w 2021 r. kompletne wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego były rozpatrzone pozytywnie.

24%

51%

5%

Decyzje o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu w 2021 r.

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

zabudowa zagrodowa

zabudowa produkcji energii 
elektrycznej z energii słonecznej

zabudowa zagrodowa z usługami

instalacja gazowa do budynku 
mieszkalnego

budowa stawu rybnego
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W 2021 r. wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje 

cia w postaci energetycznej linii 
ch ewidencyjnych nr 178, 171, 165 w obrębie 

ęcia z projektowaną 
 budynku mieszkalnego zlokalizowanego na fragmencie działki ewidencyjnej 

ę istniejącej kablowej 
cia wraz ze stanowiskami słupowymi – 2 szt. 

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK (budowa wagi  
socjalnego, budowa wiaty, budowa budynku 

ycia, budowa zbiornika p.poż, budowa 
ącą zlokalizowanego  

Ossowice, gm. Cielądz. 
Budowa antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na 

y telekomunikacyjnej, budowie szaf telekomunikacyjnych pod wieżą oraz 
y, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 

W roku ubiegłym, w stosunku do roku 2020, nieznacznie spadła liczba wydanych decyzji  
wydanych decyzji w 2020 r. do 45 

cych zabudowy mieszkaniowej 
decyzji dotyczących 

decyzje dotyczące budowy stawu 
 decyzje dotyczące 

budowy instalacji gazowych do budynków mieszkalnych. Nie wydano w tym okresie żadnej 

 

zczególnych form zagospodarowania terenu w decyzjach wydanych  

one w 2021 r. kompletne wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  
i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego były rozpatrzone pozytywnie. 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

zabudowa zagrodowa

zabudowa produkcji energii 
elektrycznej z energii słonecznej

zabudowa zagrodowa z usługami

instalacja gazowa do budynku 
mieszkalnego

budowa stawu rybnego
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      W roku 2021wydano 81 zaświadczeń (o przeznaczeniu w planie miejscowym lub o braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Wydano również 19 wypisów  
i wyrysów z planu miejscowego. 
 
 
W roku sprawozdawczym, gmina uzyskała następujące wpływy z tytułu: 
- zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub o braku planu miejscowego – 1734 zł, 
- wypisów i wyrysów z planu miejscowego – 1440 zł, 
- decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1196 zł, 
- decyzji o warunkach zabudowy – 3588 zł. 
 
Od 2020 r. Gmina Cielądz prowadzi postępowania w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty  
z tytułu wzrostu nieruchomości, wynikającej ze zmiany przeznaczenia terenu w związku  
z uchwaleniem planu miejscowego. W roku sprawozdawczym 2021 została wydana jedna 
decyzja naliczająca a wpływy z tego tytułu wyniosły 3771,85 zł. Ponadto w tym czasie 
wszczęto dwa kolejne postępowania, które finalnie zakończyły się wydaniem na początku 
bieżącego roku decyzji naliczających opłatę na łączną kwotę 37852,54 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Infrastruktura drogowa

  Na stan infrastruktury drogowej w Gminie Ciel
powiatowe oraz droga Nr 707 o statusie wojewódzkim. Nie wyst
Na dzień 1 stycznia 2019 r. łączna 

• droga wojewódzka Nr 707 
• drogi powiatowe – 44,11
• drogi gminne – 213 km

Z końcem 2021 r. stan ten nie uległ zmianie
Strukturę dróg gminnych ze wzgl
 

 
W skład sieci drogowej Gminy Ciel
kolejowy z betonu zbrojonego w miejscowo
Magistralą Kolejową relacji Grodzisk Mazowiecki 
 
Strukturę dróg gminnych w Gminie Ciel
poniższa tabela (stan na 31 grudnia 2021 r.):
 

  

Ogółem 
(w km) 

bitumiczna 
(asfaltowa) 

213 43,3 

 
Na terenie Gminy Cielądz nie wyst
W 2021 r. wydano 13 decyzji zezwalaj
infrastruktury technicznej niezwi
i potrzebami ruchu drogowego. Jest to poziom porównywalny do roku 2020, w którym 
wydano 15 takich decyzji i 2019 (18 decyzji). Ponad 90 proc. decyzji wydanych w 2021 r. 
związanych było z umieszczeniem w pasie drogowym urz
elektroenergetycznej (linia kablowa 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej do której trzeba doprowadzi
energetyczne oraz wymianą

17%

Struktura dróg gminy Cielądz

 

. 
 

Na stan infrastruktury drogowej w Gminie Cielądz składają się
powiatowe oraz droga Nr 707 o statusie wojewódzkim. Nie występują tu drogi krajowe. 

łączna długość dróg w gminie wynosiła 338,77 km w tym:
dzka Nr 707 – 9,02 km 

44,11 km 
213 km 

r. stan ten nie uległ zmianie i kształtował się na poziomie z roku 2020 r
 dróg gminnych ze względu na typ drogi przedstawia poniższy wykres:

drogowej Gminy Cielądz wchodzi również jeden obiekt mostowy 
kolejowy z betonu zbrojonego w miejscowości Stolniki, usytuowany nad Centraln

ą relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie. 

 dróg gminnych w Gminie Cielądz ze względu na typ nawierzchni przedstawia 
sza tabela (stan na 31 grudnia 2021 r.): 

Rodzaj nawierzchni (w km) 
twarda gruntowa

bitumiczna 
(asfaltowa)  

betonowa tłuczniowa 
wzmocniona 
żwirem itp. 

rodzimego)

12,6 18,2 96,00 

ądz nie występują ścieżki rowerowe. 
13 decyzji zezwalających na umieszczenie w drogach gminnych

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzą
rzebami ruchu drogowego. Jest to poziom porównywalny do roku 2020, w którym 

wydano 15 takich decyzji i 2019 (18 decyzji). Ponad 90 proc. decyzji wydanych w 2021 r. 
zanych było z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń

j (linia kablowa średniego napięcia i niskiego napięcia).  Wynika to z 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej do której trzeba doprowadzi
energetyczne oraz wymianą infrastrukury elektroenergetycznej na linie kablowe 

80%

17%

3%

Struktura dróg gminy Cielądz

gminne

powiatowe

wojewódzkie
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ą się drogi gminne, 
ępują tu drogi krajowe.  

338,77 km w tym: 

 na poziomie z roku 2020 r. 
ższy wykres: 

 

 jeden obiekt mostowy – wiadukt 
ci Stolniki, usytuowany nad Centralną 

du na typ nawierzchni przedstawia 

gruntowa 

naturalna  
(z gruntu 

rodzimego) 

42,9 

cych na umieszczenie w drogach gminnych urządzeń 
zanych z potrzebami zarządzania drogami  

rzebami ruchu drogowego. Jest to poziom porównywalny do roku 2020, w którym 
wydano 15 takich decyzji i 2019 (18 decyzji). Ponad 90 proc. decyzji wydanych w 2021 r. 

ądzeń infrastruktury 
cia i niskiego napięcia).  Wynika to z 

rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej do której trzeba doprowadzić zalilanie 
 infrastrukury elektroenergetycznej na linie kablowe 

gminne

powiatowe

wojewódzkie
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doziemne.Jednakże wzrost dochodów z tego tyułu znacznie przewyższa dochody z lat 
poprzednich. Wpływy coroczne z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 
gminnej wynoszą odpowiednio: 

• z decyzji wydanych w 2018 r. - 10 677,51 zł. 
• z decyzji wydanych w 2019 r.    -6 475,82 zł. 
• z decyzji wydanych w 2020 r.     2 627,00 zł. 
• z decyzji wydanych w 2021 r.   22 255,74 zł. 

Kwota powyższa wynika z zakresu przedmiotowego wydanych decyzji – wydano kilka 
decyzji dotyczących urządzeń o długich odcinkach (a co za tym idzie dużej powierzchni)oraz 
zmianą stawki opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wynikającą z uchwały 
Rady Gminy Cielądz z dnia 31 sierpnia 2020 r. stanowiącej częściową rekompensatę za 
ograniczenie dla zarządcy drogi, co do dalszej swobody dysponowaniem i administrowaniem 
gruntem stanowiącym drogę publiczną. Natomiast decyzji zezwalających na zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych w celu prowadzenie robót, wydano 2021 roku 12.  W roku 2019 
powyższych decyzji było wydanych 11, jednakże wpływy z tego tytułu były rekordowe w 
porównaniu z latami poprzednimi i wyniosły odpowiednio: 

• w 2018 r. – 16 829,75 zł. 
• w 2019 r. –   7 386,50 zł. 
• w 2020 r.  – 3 954,50 zł 
• w 2021 r. – 20 420,50 zł. 

Zaznaczyć należy, że były to wpływy jednorazowe,  a ich wysokość nie wynikała z ilości 
wydanych decyczji, lecz z ich zakresu przedmiotowego. Ponadto wspomnieć należy iż 
wejście w życie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych  oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1815). w art. 2 wprowadziła ona zmiany do art. 40 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, wprowadzając maksymalne stawki opłat za 
zajęcie pasa drogowego oraz umieszcza urządzeń związanych z infrastrukturą telefoniczną. 
Powyższa ustawa ustaliła maksymalne stawki za umieszczenie urządzeń 
telekomunikacyjnych w oraz za zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót 
związanych z umieszczaniem tych urządzeń, co znacząco ogranicza dochody zarządców dróg 
oraz swobodę administrowania pasem drogowym. W roku 2021 wydano 2 decyzje związane z 
infrastrukturą telekomunikacyjną o łącznej powierzchni ok 61 m2.   

W roku 2021 wydatki na infrastrukturę drogową wyniosły łącznie 
1 258612,05 zł, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły 1 086 196,18 złotych (86,4 % 
wszystkich wydatków) resztę stanowiły wydatki związane z bieżącymi remontami 
dróg(równiarki, kruszywo drogowe, żwir, koparki) oraz wydatki zwi ązane z zakupem 
materiałów i urządzeń służących utrzymaniu infrastruktury drogowej i pozostałe 
wydatki (znaki, uchwyty, farby, przeglądy, pozostałe zakupy materiałowe, opłaty, mapy, 
wypisy z rejestru gruntów, dokumentacje projektowe itp.).  

Najważniejsze wydatki inwestycyjnena drogi w Gminie Cielądz w 2021 r.  

Rodzaj inwestycji Kwota  
(w zł.) 

Przebudowa drogi gminnej 116352E Stolniki - Kuczyzna 315 030,89   

Przebudowa drogi gminnej 113064E w Cielądzu 330 870,00 

Przebudowa drogi gminnej 113063E w Niemgłowach 175 836,19  

 Remont drogi gminnej w Małej Wsi 110 679,76 
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Największymi inwestycjami drogowymi w ubiegłym roku były przebudowy dróg gminnych 
w Cielądzu i w Kuczyźnie. W Cielądzu, w ramach inwestycji wykonano budowę chodnika na 
odcinku 0,730km prowadzącego z centrum wsi do Cielądzkiej Strefy Przemysłowej wraz 
poszerzeniem jezdni. Przed wykonaniem inwestycji pod chodnikiem prywatny operator sieci 
internetowej wykonał budowę doziemnej linii Internetu szerokopasmowego w celu zasilenia 
podmiotów gospodarczych oraz wykonano ułożenie kanalizacji kablowej, przygotowując 
w ten sposób infrastrukturę pod budowę oświetlenia ulicznego. Natomiast w ramach 
przebudowy drogi Stolniki - Kuczyzna,  wykonano nową nawierzchnię asfaltową we wsi 
Kuczyna na odcinku 0,843 km wraz z poboczami i zjazdami z kruszywa łamanego. 
Przedmiotowa inwestycja stanowiła kontynuację prac rozpoczętych w 2018 r. i pozwoliła 
stworzyć spójny ciąg komunikacyjny w południowej części gminy od miejscowości Stolniki 
do granicy z gminą Rzeczyca. 
  W roku 2021 Gmina Cielądz po raz kolejny pozyskała dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego, które przyznano na przebudowę drogi gminnej Stolniki Kuczyzna 
w kwocie 109 520,00zł. Znaczący udział w inwestycjach drogowych stanowiły środki 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Cielądz wykorzystała w kwocie 
787 555,68 zł.  
Dynamikę wydatków na infrastrukturę drogową na przestrzeni kilku ostatnich lat przedstawia 
poniższy wykres: 
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Pomoc społeczna. 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2021r. było 121 osób – 90 rodzin 
- w wieku od 0 do 17 lat – 41 osób,  
- w wieku produkcyjnym  – 66 osób,  
- w wieku poprodukcyjnym - 14 osób, 
 
* 95 osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie przekroczyło 
kryterium dochodowego  
* 26 osób korzystających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekroczyły kryterium 
dochodowe 
 
W 2021r. funkcjonowało 0 placówek interwencyjnych, zajmujących się opieką nad dziećmi 
i młodzieżą, w tym 0 placówek całodobowych. W 2021r. wychowankami tychże placówek 
zostało 0 osób, w tym 0 dziewcząt i 0 chłopców. 
  
W 2021r. funkcjonowały następujące placówki stacjonarnej pomocy społecznej: 
- domy pomocy społecznej: 0, z których skorzystało 0 mieszkanek i mieszkańców, w tym 0 
osób przewlekle psychicznie chorych, 0 osób niepełnosprawnych intelektualnie, 0 osób 
niepełnosprawnych fizycznie, 0 osób bezdomnych, 0 osób w podeszłym wieku, 
 
- noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych: 0, z których skorzystało 0 osób, które 
stanowił 0% bezdomnych, za których główne miejsce przebywania uznaje się gminę, 
- rodzinne domy pomocy: 0, z których usług skorzystało 0 osób, 
 
- środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi: 0, z których usług skorzystało 0 osób, 
 
- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży: 0, z których usług skorzystało 0 
osób. 
 
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2017 – 2021 
 
ROK  LICZBA RODZIN 

 
2017 
 

154 

2018 
 

138 

2019 
 

118 

2020 
 

106 

2021 121 
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Liczba dzieci korzystających z darmowych posiłków w szkole w latach 2017 – 2021 
 
 
ROK  LICZBA DZIECI  

2017 89 

2018 74 

2019 69 

2020 54 

2021 41 

 
            
W roku 2021 świadczenie rodzinne pobierało 176 rodzin, w stosunku do roku poprzedniego 
liczba ta zmalała o 26 rodzin.  
Kwota świadczeń rodzinnych w 2021 roku wynosiła: 726 487,89zł. 
 
Kwota zasiłków pielęgnacyjnych w 2021 roku wynosiła: 134 900,00zł. 
Zasiłki pielęgnacyjne w roku 2021 pobierało 55 osób.  
 
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 roku wyniosła: 511 099,50 zł. 
Świadczenie pielęgnacyjne w roku 2021 pobierały 23 osoby.  
 
W roku 2021 świadczenie wychowawcze (500+) pobierało: 435 rodzin.  
 
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022 mówi, 
iż najistotniejszymi problemami występującymi na terenie gminy Cielądz są: 
 
•ubóstwo 
•niepełnosprawność  
•długotrwała choroba 
•bezrobocie  
•uzależnienia 
•problemy osób w podeszłym wieku 
 
Diagnoza problemów społecznych określa jednoznacznie, że konieczne są długofalowe 
programy działań podejmowanych dla zapobiegania i przeciwdziałania społecznemu 
wykluczeniu, jako zjawisku uniemożliwiającemu lub utrudniającemu jednostce lub grupie 
zgodne z prawem pełnienie ról społecznych i korzystanie z dóbr publicznych.  
 
Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyczynia się do 
wdrożenia nowoczesnego modelu polityki społecznej w Gminie Cielądz, a zorientowanie jej 
na wybrane grupy społeczne daje możliwość poprawy sytuacji wielu osób, a także 
zaktywizowania grup podlegających wykluczeniu społecznemu.   
Podstawą opracowania Strategii była wnikliwa analiza istniejących lokalnych zasobów 
polityki społecznej, danych statystycznych oraz szeroka konsultacja społeczna. Pozwoliło to 
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na uzyskanie rzetelnych problemów i potrzeb mieszkańców Gminy. Diagnoza stanowiła 
podstawę zaplanowania działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.  
Cechą charakterystyczną struktury zjawisk problemów społecznych jest długotrwałe 
pozostawienie osób w systemie wsparcia instytucjonalnego. Nowe podejście systemowe 
zakłada wsparcie osób i rodzin. Rodzaj, forma i rozmiary usług powinny być odpowiednie do 
okoliczności uzasadniających udzielenie wsparcia.  
Strategia ma charakter dokumentu otwartego na wprowadzanie korekt adekwatnych do 
zmieniającej się sytuacji społecznej. Zmieniające się uwarunkowania mogą wymagać 
sprecyzowania nowych celów oraz doboru nowych narzędzi działania. Weryfikacja 
i aktualizacja dokumentu realizowana będzie w oparciu o działania monitorujące 
i ewaluacyjne.  
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Edukacja 

W 2021 r. w Gminie Cielądz funkcjonowały 2 szkoły podstawowe: Szkoła 
Podstawowa w Cielądzu i Szkoła Podstawowa w Sierzchowach oraz oddziały przedszkolne.  
Szkoła Podstawowa w Cielądzu 

 

We wrześniu 2021 r. naukę w szkole rozpoczęło 232 uczniów, w tym 99 dziewcząt oraz 
133 chłopców.  W 2021 r. w  w/w szkole zatrudniano 47 nauczycieli , w tym 4 nauczycieli 
stażystów, 15 nauczycieli kontraktowych, 6 nauczycieli mianowanych, 22 nauczycieli 
dyplomowanych.  

W 2021 r. funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało  
92 dzieci, w tym 40 dziewcząt i 52 chłopców.   
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach 
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We wrześniu 2021 r. naukę w szkole rozpoczęło  97 uczniów, w tym 44 dziewcząt 
oraz 53 chłopców. W danym roku w szkole zatrudnionych było 19 nauczycieli, w tym  
7 nauczycieli kontraktowych, 3 nauczycieli mianowanych, 9 nauczycieli dyplomowanych.  

W 2021 r. funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 36 dzieci,  
w tym 17 dziewcząt i 19 chłopców. 

  
INFORMACJE FINANSOWE  
Wydatki gminy w 2021 roku na oświatę wynosiły 7.458.149,03 zł, z czego: 
- 4.048.703,00 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.  
- 195.846,67 zł z pozyskanych funduszy: 

• 43.166,67 zł - dotacja podręcznikowa; 
• 117.680,00 zł - dotacja na wychowanie przedszkolne; 
• 35.000,00 zł– na zakup sprzętu i programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych „Aktywna Tablica”  

- 3.213.599,36 zł – wkład własny. 
 
Wykres poniżej pokazuje udział procentowy w wydatkach na oświatę w 2021 roku: 
 

 

Wójt Gminy Cielądz w 2021 r. przyznał stypendia dla uczniów za osiągnięcia  
w nauce, osiągnięcia artystyczne i osiągnięcia sportowe w ogólnej kwocie 11.988,00 zł. 
Stypendia te otrzymało 54 uczniów. 73 uczniów otrzymało stypendia socjalne na ogólną 
kwotę 149.880,83 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie ogólnej 8.400,00 zł przyznane były  
24 uczniom.  
Wydatki gminy w 2020 roku na oświatę wynosiły 6.272.819,15 zł, z czego: 
- 3.802.440,00 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.  
- 166.044,00 zł z pozyskanych funduszy: 

• 35.497,00 zł - dotacja podręcznikowa; 
• 130.547,00 zł - dotacja na wychowanie przedszkolne; 

- 2.304.335,15 zł – wkład własny. 
 



wkład własny
38%

Wykres poniżej pokazuje udział procentowy w wydatkach na o
 

Wydatki gminy w 2019 roku na o
- 3.526.370,00 zł pokryte zostało z subwencji o
- 142.696,00 zł z pozyskanych funduszy:

• 29.053,00 zł - dotacja podr
• 113.643,00 zł - dotacja na wychowanie przedszkolne;

- 2.225.882,84 zł – wkład własny.
 
Wykres poniżej pokazuje udział procentowy w wydatkach na o

  

 

subwencja
60%

wkład własny
38%

pozyskane środki 
2%

Wydatki 2019

ej pokazuje udział procentowy w wydatkach na oświatę w 2020 roku: 

roku na oświatę wynosiły 5.894.948,84 zł, z czego:
3.526.370,00 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budż
142.696,00 zł z pozyskanych funduszy: 

dotacja podręcznikowa; 
dotacja na wychowanie przedszkolne; 

wkład własny. 

ej pokazuje udział procentowy w wydatkach na oświatę w 2019 roku: 
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 wynosiły 5.894.948,84 zł, z czego: 

wiatowej, przekazanej z budżetu państwa.  



 
Wydatki gminy w 2018 roku na o
- 3.358.503,00 zł pokryte zostało z subwencji o
- 205.536,67 zł z pozyskanych funduszy:

• 32.756,67 zł - dotacja podr
• 128.780,00 zł - dotacja na wychowanie przedszkolne;
• 40.000,00 zł - dofinansowanie wyposa

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
• 4.000,00 zł - dotacja w ramach Rz

Czytelnictwa”; 
- 2.037.659,72 zł – wkład własny.
 
Wykres poniżej pokazuje udział procentowy w wydatkach na o

 
W roku 2017 wydatki na oświatę
- 3.220.713,00 zł subwencja oś
- 211.939,00 zł pozyskane fundusze:

• 28.000,00 zł
ultrakrótkoogniskowych z Rz
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tab

• 13.400,00 zł -
leczniczych do wyposa
się w placówkach o

• 127.110,00 zł –
• 43.429,00 zł – dotacja podr

- 1.734.054,83 zł wkład własny.
 
 
 

 

roku na oświatę wynosiły 5.601.699,39 zł, z czego:
3.358.503,00 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budż
205.536,67 zł z pozyskanych funduszy: 

dotacja podręcznikowa; 
dotacja na wychowanie przedszkolne; 

dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezb
o realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;

dotacja w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju 

wkład własny. 

ej pokazuje udział procentowy w wydatkach na oświatę w 2018 roku: 

światę wynosiły 5.166.706,83 zł z czego: 
3.220.713,00 zł subwencja oświatowa; 

kane fundusze: 
28.000,00 zł– na zakup tablic interaktywnych i projektorów 
ultrakrótkoogniskowych z Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

komunikacyjnych „Aktywna Tablica” ; 
- na zakup, wyposażenie sprzętu, aparatury oraz produktów 

leczniczych do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej znajduj
 w placówkach oświatowych; 

– dotacja na wychowanie przedszkolne; 
dotacja podręcznikowa; 

1.734.054,83 zł wkład własny. 
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 wynosiły 5.601.699,39 zł, z czego: 
wiatowej, przekazanej z budżetu państwa.  

enia w pomoce dydaktyczne niezbędne  
o realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych; 

dowego programu „Narodowy Program Rozwoju 

 

na zakup tablic interaktywnych i projektorów 
dowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

tu, aparatury oraz produktów 
enia gabinetów profilaktyki zdrowotnej znajdujących 



Wykres poniżej pokazuje udział procentowy w wydatkach na o

 

Poniżej przedstawiono wykres pokazuj
na przestrzeni pięciu ostatnich lat.

 
Finanse na remonty i drobne naprawy kształtowały si
2021 rok - Szkoła Podstawowa w Ciel
       Szkoła Podstawowa w Sierzchowach 
2020 rok - Szkoła Podstawowa w Ciel
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ej pokazuje udział procentowy w wydatkach na oświatę w 2017 roku: 

ej przedstawiono wykres pokazujący skalę zmian w finansowaniu o
ciu ostatnich lat. 

Finanse na remonty i drobne naprawy kształtowały się następująco: 
Szkoła Podstawowa w Cielądzu – 17.443,12 zł; 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach – 22.510,00 zł; 
Szkoła Podstawowa w Cielądzu – 14.418,19 zł; 

2020 2019 2018 2017

3802044 3526370 3358503 3220713

2304335,15
2225882,84

2037659,72
1734054,83

166044

142696
205536,67

211939

pozyskane środki wkład własny subwencja
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 zmian w finansowaniu oświaty  

 



       Szkoła Podstawowa w Sierzchowach 
2019 rok - Szkoła Podstawowa w Ciel
       Szkoła Podstawowa w Sierzchowach 
2018 rok - Szkoła Podstawowa w Ciel
       Szkoła Podstawowa w Sierzchowach 
2017 rok- Szkoła Podstawowa w Ciel
      Szkoła Podstawowa w Sierzchowach 
 
Wykres pokazuje skalę zmian w finansowaniu 
pięciu ostatnich lat. 

Projekty finansowane z Funduszy 
2017/2018 – Gmina Ciel

o wartość 578.662,50 PLN w tym:
- niefinansowy wkład własny (wynajem sali):

Szkoła Podstawowa w Ciel
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach 

- doposażenie pracowni: 
Szkoła Podstawowa w Ciel
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach 

- szkolenia, wynagrodzenia pracowników, zaj
Szkoła Podstawowa w Ciel
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach 
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wa w Sierzchowach – 6.090,33 zł; 
Szkoła Podstawowa w Cielądzu – 19.089,67 zł; 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach – 10.985,00 zł; 
Szkoła Podstawowa w Cielądzu – 8.812,95 zł; 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach – 2.410,80 zł; 

Szkoła Podstawowa w Cielądzu – 19.569,30 zł; 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach – 13.090,89 zł 

ę zmian w finansowaniu remontów i drobnych napraw na przestrzeni

Projekty finansowane z Funduszy Europejskich 
Gmina Cielądz realizowała dwa projekty w szkołach podstawowych 

w tym: 
niefinansowy wkład własny (wynajem sali): 

Szkoła Podstawowa w Cielądzu – 21.600,00 PLN; 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach -  23.548,00 PLN; 

Szkoła Podstawowa w Cielądzu – 97.034,84 PLN; 
Szkoła Podstawowa w Sierzchowach -  154.683,47 PLN; 

szkolenia, wynagrodzenia pracowników, zajęcia pozaszkolne z uczniami:
Szkoła Podstawowa w Cielądzu – 124.015,16 PLN; 

dstawowa w Sierzchowach -  157.781,03 PLN; 

20508,52

30074,67

11223,75

32660,19

2021 2020 2019 2018 2017
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remontów i drobnych napraw na przestrzeni 

 

dz realizowała dwa projekty w szkołach podstawowych  

cia pozaszkolne z uczniami: 
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Biblioteki i instytucje kultury. 
 

W gminie w 2021 r. funkcjonowały 2 biblioteki.  W 2021 r. nie otwierano nowych 
filii. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano 1  z budynków bibliotek, 
znajdujących się w Cielądzu. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 17.198 
woluminów, zaś na koniec roku –17.492 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna 
liczba woluminów wynosiła 4,34 na dzień 1 stycznia 2021 r. W minionym roku żadna z 
bibliotek  nie zapewniła  możliwości wypożyczenia płyt CD i DVD, biblioteki nie posiadają 
tego typu wypożyczeń. Zbiory audiowizualne w 2021 r. zostały wzbogacone o 0 pozycji. 
Biblioteka nie posiada takich zbiorów. Na koniec 2020 r. było147 czytelników, natomiast na 
koniec 2021 r  było 123 W ostatnim roku spadek czytelnictwa spowodowany był tym, że 
biblioteki z powodu pandemi COVID-19 były zamknięte dla czytelników, Również strach 
przed zarażeniem w jakimś stopniu przyczyniła się do spadku czytelnictwa i wypożyczeń. 
Na początku roku zarejestrowano  1 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku 2021 
liczby te wynosiły 123 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 1117 woluminów na 
zewnątrz i 30 woluminy na miejscu. W ciągu roku z usług  bibliotek skorzystało 123 to 
czytelnicy zarejestrowani, 1018 – to użytkownicy biblioteki w tym 198 to osoby korzystające 
z Internetu. Dla porównania w roku 2019 były 2567 wypożyczenia na zewnątrz i 771 na 
miejscu. Biblioteka wypożycza też prasę w 2021r. na zewnątrz: 92, na miejscu 11. Dla 
porównania w latach poprzednich wyglądało to tak: 2019r.- 19 na zewnątrz i 292 na miejscu. 
Tak dynamiczny spadek wypożyczenia prasy spowodowany został tym, że biblioteki nie mają 
funduszy na prasę codzienną i przestała być prenumerowana.   
Liczba odwiedzin w 2021r. wyniosła 1018 dla porównania w 2019 r. było 4118 odwiedzin.  
W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: literaturę 
piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, literaturę popularno-naukową. 
Poszczególne biblioteki zatrudniały: Cielądz – 2 osoby (dyrektor, 1 pracownik na 1/4 etatu -
księgowa, 1 pracownik na 1/3 etatu w Filii w Ossowicach. W ciągu roku struktura 
zatrudnienia nie zmieniła się. W poszczególnych bibliotekach użytkowano 4 komputery.                
W Cielądzu 3 komputery z dostępem do  Internetu, 1 dostępny dla czytelnika, 1 dla potrzeb 
dyrektora bez możliwości użytkowania przez użytkowników biblioteki, 1 komputer w filii z 
dostępem do Internetu. Obydwie placówki posiadają również tablety, które są dostępne dla 
czytelnika. Katalogi on-line na chwilę obecną nie posiada żadna z placówek. Biblioteka 
posiada program biblioteczny MAK+ w roku 2021r. nie wprowadzono żadnego rekordu z 
powodu awarii serwera.  
GBP w Cielądzu organizowała warsztaty i spotkania czytelnicze.  

• Odbyły się 4 spotkania lekcji bibliotecznej kl.0a, 0b, IVa, I (78 osób) 
• Maraton czytania 16.11.2021r, (młodzież) (94 osoby) 
• Warsztaty Dzień Matki – Czekoladownik dzieci - 26 osób 
• Warsztaty o-line ,, Sieć na Kulturę” (dzieci) dostaliśmy 4 laptopy i 2 tablety 

   Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 687 zł. W 2021 roku 
na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa biblioteka wydała 114.100,00 zł 
 
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice. 
W gminie w 2021 r. funkcjonowały następujące centra: Dom Kultury,  kluby, stowarzyszenia 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Budynek Domu Kultury dostosowany jest  do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.  
W 2021 r. zorganizowano następujące wydarzenia: 

• Warsztaty wielkanocne – jajko Powertex ( dzieci i dorośli) 
• Warsztaty wielkanocne – jajko biżuteryjne (dorośli) 
• Warsztaty Bożonarodzeniowe – Śnieżne serce  (dzieci i dorośli) 
• Warsztaty Bożonarodzeniowe – 2 spotkania Cielądz i Sierzchowy – Świecznik 

Powertex (dzieci) 
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• Warsztaty Dzień Dziecka – Czekoladownik (dorośli) 
• Warsztaty o-line ,, Sieć na Kulturę” (dzieci) dostaliśmy 1laptop i 5 tabletów 
• Warsztaty kulinarne – lepienie pierogów 
• współorganizacja „Jesienne śpiewy”. 

Uczestniczyło w tych spotkaniach 236 osób. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem 
kosztów w wysokości 11.680,40 zł.  
W budynku Domu Kultury  funkcjonują następujące grupy artystyczne, koła i kluby: 
Stowarzyszenie ,,Cymbarka”, Stowarzyszenie  Pro-Musica, Klub Orlęta, Koło Gospodyń 
Wiejskich.  
Dom Kultury prowadzi również wynajem sali na imprezy okolicznościowe typu: komunie, 
osiemnastki, konsolacje. W roku 2021 na tego typu imprezy wynajęto salę dla 18 rodzin. 
Również w tym budynku odbywają się zajęcia nauki języka angielskiego. Zajęcia te prowadzi 
osoba z zewnątrz (komercyjnie). Dom Kultury udostępnia tylko salę. 
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Podsumowanie 

Raport o stanie gminy przygotowany został, zgodnie z nowymi założeniami 
określonymi  w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminy. Powstał on na podstawie zebranych 
informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Cielądzu 
i jednostek organizacyjnych.  Jest on źródłem informacji o stanie gminy i opisuje sytuację 
gminy pod względem finansów, środowiska, przestrzeni, społeczeństwa oraz zarządzania 
gminą. Co roku, w podobnym zakresie, Radzie Gminy oraz mieszkańcom Gminy Cielądz 
będą przedstawiane szczegółowe dane o działalności Wójta oraz Urzędu Gminy. 

Zmiany jakie zachodzą corocznie w obszarze poprawy jakości życia mieszkańców 
gminy są efektem wytężonej pracy wielu ludzi. Mam nadzieję, że są one zauważane 
i doceniane.  Realizowane zadania inwestycyjne, to wynik pozyskanych środków 
zewnętrznych. Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować kilka znaczących inwestycji 
choćby w gospodarce wodno-ściekowej czy w drogach.  

Mimo rosnących wydatków, sytuacja finansowa gminy jest dobra i stabilna. Stawiamy 
przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne, 
oświatowe były realizowane w pełnym zakresie.  

 

                  Z poważaniem. 

 

       Wójt Gminy Cielądz 
 
                PAWEŁ   KRÓLAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cielądz, 25 maja 2022 r. 

 
 


