
RADA GMINY                    Cielądz, dnia 22 czerwca 2022 roku 
   CIELĄDZ 

 
K O M U N I K A T 

BR.0002.5.2022 
 

      

  UUpprrzzeejjmmiiee  zzaawwiiaaddaammiiaamm,,  żżee  ww  ddnniiuu  2299  cczzeerrwwccaa  22002222  rrookkuu,,  ttjj..  śśrrooddaa                          

oo  ggooddzz..  1155::0000  ww  ssaall ii   kkoonnffeerreennccyyjjnneejj   ww  UUrrzzęęddzziiee  GGmmiinnyy  ww  CCiieelląąddzzuu  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  XXXXXXIIIIII    

sseessjjaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz,,  zz  nnaassttęęppuujjąąccyymm  ppoorrzząąddkkiieemm  oobbrraadd::  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy: z dn. 17.05.2022 r. Nr XXXI/22 i z dn. 
20.05.2022 r. Nr XXXII/22. 

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Cielądz w 2021 roku: 

1)  przedstawienie raportu; 
2) debata; 
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Cielądz. 

5. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok: 

1) rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 rok; 
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Cielądz za 2021 rok; 
3) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Cielądz; 
4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania 

Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2021 rok; 
5) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Cielądz; 
6) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 rok; 
7) dyskusja; 
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2021 rok; 
9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cielądz na 
rok szkolny 2022/2023.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagoga specjalisty w szkołach 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Cielądz. 

 



 

 

  

11. Podjęcie uchwały 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. 

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

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.  

 

                   PRZEWODNICZĄCA  
                                                                                                     RADY GMINY 

                         Małgorzata Rosa 

 
 
 
Transmisja z obrad Rady Gminy Cielądz emitowana będzie na stronie internetowej:  
https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=lodzkie&rada=rada_gminy_cieladz 
a archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony zostanie na stronie internetowej:  
https://crv.pl/archiwum-lodzkie-rada_gminy_cieladz 
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