
P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/22 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 20 maja 2022 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, 

a zakończono o godz.11:20. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając w chwili rozpoczęcia 

sesji obecność 12. radnych (nieobecnych 3 radnych: Mariusz Błąkała, Rafał Kucharski                              

i Michał Trzciński) i kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła 

obrady XXXII Sesji Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.  

Listy obecności: radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki do 

protokołu.  

Punkt 2. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa wystąpiła z zapytaniem, czy są uwagi 

bądź wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. Wobec tego porządek obrad zawierał 

następujące punkty: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXX/22 z dn. 31 marca 2022 r.  

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji programowej gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Cielądz na lata 2022-2028. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Cielądz na lata 2022-2026. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 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 XXXII sesji Rady Gminy.  

Punkt 3.  

Protokół Nr XXX/22 z sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2022 r. został wyłożony do 

wglądu poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnienie 

w wersji papierowej w Biurze Rady. Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół                                

w głosowaniu jawnym imiennym został przyjęty jednogłośnie 12. głosami „za". Imienny 

wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 4. 

Kolejny punkt dotyczył sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Cielądz 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. Przewodnicząca Rady 

zaznaczyła, że sprawozdanie przekazano Radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.                                 

O przedstawienie tego zagadnienia Małgorzata Rosa poprosiła Sekretarza Gminy Sylwestra 

Krawczyka. 

Sekretarz oznajmił, iż rok 2021 był kolejnym rokiem realizacji programu współpracy                          

i zlecenia zadań organizacjom pozarządowym. Przypomniał, że zgodnie z uchwałą Rady na 

realizację tego  programu przeznaczone były środki w wysokości 149. 120 zł. W ramach tych 

środków wspierano 3 obszary: 

- pierwszy obszar - to upowszechnianie kultury fizycznej i na realizację tego obszaru 

przeznaczono środki w wysokości 88 000 zł, 

- drugi obszar - szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwo narodowe przeznaczono 

26 000 zł, 

- trzeci obszar to jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych – przeznaczona kwota 

38.120 zł i obszar ten składał się 2 zadań: pierwsze zadanie obejmowało zabiegi 

rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ukończenia 26 roku życia, były to 

zabiegi poza miejscem zamieszkania realizowane dla 5 osób; drugie zadanie - to 

wykonywanie podobnych zabiegów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, ale w miejscu ich 

stałego zamieszkania. W  tym obszarze współpraca była z dwoma stowarzyszeniami: 

Stowarzyszenie rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych "Dobro dziecka" – kwota 

przekazana to 14 000 zł i została w sposób pełny wykorzystana i 5-ciu naszych mieszkańców 

skorzystało z tych zabiegów. Drugi obszar dla osób już dorosłych realizowała Fundacja 



"Obudźmy nadzieję" i za kwotę 24.020 zł ten obszar w całości został zrealizowany zgodnie z 

ogłoszonym konkursem i złożoną ofertą. 

W zakresie drugiego zadania - wsparcie upowszechnia kultury fizycznej wsparcie uzyskały 

dwa kluby: Ludowy Klub Sportowy "Orlęta Cielądz", który otrzymał kwotę w wysokości 

65.000 zł i Ludowy Klub Sportowy Grabice, który otrzymał kwotę 20.000 zł, z tego 

wykorzystał 17.396 zł, czyli do budżetu wróciło 2.603,40 zł. 

Trzeci obszar dotyczący realizacji zadań w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego realizowany był  też po przeprowadzeniu konkursu. Granty 

otrzymały 3 stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Opoczyńsko - Rawsko - 

Mazowieckiej – 7.000 zł, Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Cymbarka” -  14.000 zł i 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej 5.000 zł. Te środki zostały w całości 

wykorzystane. 

Sekretarz Gminy podsumował stwierdzeniem, że zarówno obszar merytoryczny zadań jak i 

finansowy 2021 roku za wyjątkiem tego zwrotu wysokości 2.600 zł został w całości 

zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy programem współpracy na rok 

2021.  

Do sprawozdania Radni nie zgłosili zapytań. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę 

Gminy i stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 5.  

Następny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej Gminy Cielądz.  

Przewodnicząca Rady o przedstawienie tematu poprosiła Kierownika GOPS – Grażynę 

Michniewską. 

Kierownik Grażyna Michniewska wyjaśniła, iż zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej jest obowiązek sporządzania corocznie oceny zasobów 

pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno- demograficznej, która w 

szczególności obejmuje infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe 

ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach 

korzystających z pomocy społecznej. 

Przedstawiając sytuację demograficzną i społeczną gminy oznajmiła, iż wg stanu na 

30 czerwca 2020 roku liczba ludności Gminy Cielądz wynosiła 3998 osób z czego 49,35 % 

stanowiły kobiety, a 50,65 % mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 8,5% ludności 

powiatu oraz 0,2 ludności województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się 

następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 19,51 %, osoby w wieku 



produkcyjnym 60,21 %, a osoby w wieku poprodukcyjnym 20,28 %. W latach 2020 2021 

liczba ludności wzrosła o 0,83 %. Wg. stanu na 31 grudnia 2021 roku stopa bezrobocia                          

w Gminie Cielądz wynosiła 1,25% procent, dla Powiatu - 3%, a dla województwa - 5, 6%. 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Cielądz wynosiła 50 osób w tym 62% 

stanowiły kobiety, a 38% mężczyźni. Udział osób długotrwale bezrobotnych w stosunku do 

ogólnej liczby ludności wynosi 0,65%.  

W zakresie danych o korzystających z pomocy i wsparcia Kierownik GOPS oznajmiła , iż w 

Gminie Cielądz w 2021 roku pomoc taką uzyskało 121 osób, co stanowiło 3,01 % wszystkich 

mieszkańców gminy. W roku oceny w stosunku do 2020 roku łączna liczba osób 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 11 osób, natomiast liczba rodzin, 

którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku 

poprzedniego o 4 osoby. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej 

liczba osiągnęła poziom 53 osoby, co oznacza spadek w stosunku do 2020 roku o 8 osób.                      

Pomocy i wsparcia w Gminie Cielądz w postaci świadczeń pieniężnych uzyskały 72 osoby, 

zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 52 osoby. Odpłatność gminy za pobyt w domach 

pomocy społecznej dotyczyła 5 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny zatrudniony 

na 1/2 etatu, który objął swoją opieką 6 rodzin. 

Kierownik GOPS zwróciła też uwagę, że liczba pobierających w roku oceny zasiłek 

wychowawczy - w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 6 rodzin i wynosiła 441 rodzin.  

Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wynosiła 

4.454.107 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 113.090 zł. Liczba 

pobierających w roku ceny zasiłek rodzinny wynosiła 154 rodziny. W stosunku do roku 

poprzedniego liczba ta zmalała o 22 rodziny. Całkowita kwota przyznanego świadczenia                      

w formie zasiłku rodzinnego wynosiła 648.824,90 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim 

zmalała o 77. 662,96 zł.  

Na zakończenie Kierownik Grażyna Michniewska przypomniała stan kadrowy Ośrodka 

oraz jakie środki finansowe wydatkowane były ogółem na zadania z zakresu polityki 

społecznej w 2021 roku  tj. kwota 6. 924.765 zł, co oznaczało, że poziom wydatków w 

stosunku do roku poprzedniego zmalał o 162.065 zł. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag i Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

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

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12. głosami 

„za”. Uchwała Nr XXXII/218/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  



Punkt 6. 

Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad, dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. O przedstawienie tematu 

poprosiła Skarbnika Gminy – Gabrielę Milczarską, zaznaczając, że projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, iż Wieloletnią Prognozę Finansową 

zmienia się ze względu na wprowadzenie do budżetu kwoty w wysokości 2.164.733,63 zł. Są 

to środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

jak również nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki, które zostaną przeznaczone na pokrycie 

deficytu, a ponadto zmniejszone zostaną planowane przychody w roku 2022 z tytułu 

kredytów i pożyczek i kwota zmniejszenia to jest 2.504.303,38 zł. W wyniku wprowadzonych 

zmian i dokonania przesunięć w zakresie realizacji przedsięwzięć z roku 2022 na rok 2023 

następuje zmniejszenie deficytu, który zamyka się kwotą 383.289 zł. Wyjaśniła następnie, 

które przedsięwzięcia są przesunięte na rok 2023 tj. rozbudowa stacji uzdatniania wody w 

Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i 

Sierzchowy. Dodała też, że wprowadzane są do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej 

dwa nowe przedsięwzięcia: 

- wymiana infrastruktury parkowej w zabytkowym parku w Cielądzu - wkład własny                              

w wysokości 43. 644 zł na rok 2023 do składanego wniosku do LGD Kraina Rawki w ramach 

środków PROW i w ramach projektu "Renowacja i promocja zabytków”, 

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy 

Kolonia. Jest to inwestycja dofinansowana w ramach programu rządowego fundusz Polski 

Ład. Planowany czas realizacji inwestycji to lata 2022- 2024 i tu zabezpieczane są środki na 

rok 2023 w wysokości 3.215.000 zł i w takiej samej wysokości na rok 2024. 

Na tym Skarbnik Gminy zakończyła omawianie projektu uchwały.  

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

niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje na wspólnym posiedzeniu. 

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum, a następnie 

odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12. 

głosami „za”. Uchwała Nr XXXII/219/22 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

Punkt 7.  

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad podjęciem uchwały w sprawie 

zmiany budżetu i w budżecie na 2022 rok. 



Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska i zwróciła uwagę na 

następujące zagadnienia.  

Poinformowała, iż  załącznikiem nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy 

na 2022 rok tj. wprowadzane są dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym i kwota zwiększenia dochodów to 7.522,78 zł. 

Następnie Skarbnik omówiła załącznik numer 2 związany ze zmianą planu wydatków                     

w budżecie gminy: 

-  w dziale 010 zmniejszane są wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne związane                            

z rozbudową stacji uzdatniania wody w Cielądzu oraz budową odcinka sieci wodociągowej -  

kwota zmniejszenia tego zadania to jest 1.000.000 zł, jak również zmniejszane są wydatki na 

zadanie związane z wykonaniem dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej z 

przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia. Kwota zmniejszenia tego 

zadania to 25.500 zł. Ponadto wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne - poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej trzeci etap budowa stacji głębinowej na stacji uzdatniania wody 

w Kuczyźnie. Tu zabezpieczane są środki w wysokości 17. 220 zł na opracowanie 

dokumentacji technicznej. Wprowadzane jest kolejne nowe zadania związane z gospodarką 

ściekową i zabezpieczane są środki na opracowanie dokumentacji technicznej w wysokości 

39.360 zł.  

- w dziale 600 transport i łączność – wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne na dotację 

dla powiatu rawskiego na modernizację dróg powiatowych - planowana kwota dotacji to 

200.000 zł. W zakresie dróg gminnych zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 

33. 229,25 zł 25 i dotyczy to drogi Zuski - Lewin. Zadanie zostało zwiększone, jak również 

modernizacja ciągu drogowego w miejscowości Komorów. 

- planowana jest do przekazania dotacja dla OSP Cielądz w wysokości 6.500 zł na zakup 

odzieży ochrony oraz sprzętu p.poż. 

- w dziale 900 wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne z zakresu gospodarki  wodno-

ściekowej trzeci etap - rozbudowa zbiornika o budowę zbiorników retencyjnych na wody 

opadowe. Zabezpieczane są środki na wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 

13. 530 zł; 

- w rozdziale 92601 zwiększane są środki własne na zadanie inwestycyjne pod nazwą 

modernizacja stadionu piłkarskiego w Cielądzu. Jest to wkład własny w wysokości 22.000 zł 

do projektu złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w ramach programu Infrastruktura 

sportowa na PLUS. 



- w pozostałych przypadkach dokonywane są zwiększenia wydatków bieżących na wydatki 

związane z wynagrodzeniami dla pracowników, jak również na realizację zadań statutowych. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zwiększenie wydatków bieżących pokryte zostaje 

wprowadzonymi do budżetu wolnymi środkami, jak również nadwyżką budżetową z lat 

ubiegłych. Ponadto wprowadzone zostały do budżetu środki z tytułu niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych. Wprowadzane są wolne środki w wysokości 1.550.708,25 zł 

oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 268.152,13 zł i dlatego zmniejszane są 

planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Kwota zmniejszenia tych kredytów to 

2.016.516,38 zł, oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych ze środków unijnych - kwota zmniejszenia to 487.787,00 zł. 

 Na tym Pani Skarbnik zakończyła omawianie projektu uchwały. 

 Radny Grzegorz Stępniak zapytał dlaczego brakło 25 tys. zł na inwestycję 

wodociągową  w Sierzchowach, skoro jeszcze się nie zaczęła. 

 Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska wyjaśniła, iż dokonywane jest zmniejszenie na 

wykonanie dokumentacji technicznej. Zabezpieczone było bowiem 30 tys. zł na wykonanie 

dokumentacji, a PFU zostało wykonane za 4,5 tysiąca, więc pozostała w budżecie kwota 25 

tys. zł, która przesuwana jest na inne zadania inwestycyjne. Dodała, że zadanie to zostało 

przesunięte na lata 2023-2024. 

Więcej zapytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa 

przypomniała, że projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym 

komisji. Przystąpiła do odczytania projektu uchwały. Następnie odbyło się głosowanie nad 

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

XXXII/220/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 8. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie podjęcie uchwały                      

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni, a następnie o przedstawienie tematu poprosiła Wójta Gminy Cielądz Pana 

Pawła Królaka. 

Wójt Gminy  oznajmił, iż Zarząd Powiatu Rawskiego w dniu 3 stycznia 2022 roku 

skierował pismo do Rady Gminy Cielądz o współfinansowanie i partycypację w kosztach 

inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu na zadania drogowe na terenie gminy Cielądz. 

Wskazano wtedy, że koszt tego zadania to 1,2 mln zł. Pismem z dnia 16 maja ta kwota uległa 



zmianie i wynosi 1.070.125,46 zł i jest w tym piśmie mowa o odcinku Gułki Wisówka – bez 

podania długości tego odcinka. Następnie stwierdził, że zasadna jest modernizacja tego 

odcinka i dodał jeszcze, że  na spotkaniu z Panem Starostą rekomendował jeszcze 3 odcinki 

dróg na terenie gminy Cielądz, które uważa,  jako drogi powiatowe powinny zostać 

zrealizowane tj. Brzozówka-Sanogoszcz-Brzozówka, odcinek przy cmentarzu- od drogi 

wojewódzkiej do np.  końca cmentarza oraz odcinek droga do Rylska. Zaznaczył jednak, że 

szanse są małe i raczej nie należy spodziewać się inwestycji na tych odcinkach. Na 

zakończenie oznajmił, iż jeżeli chodzi o partycypację w kosztach z budżetu Gminy Cielądz to 

jest to kwota 200.000 zł.  

Do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był 

przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje 

zaopiniowany. Następnie zwróciła się z prośbą do Wiceprzewodniczącego Rady Michała 

Gacy o odczytanie projektu uchwały. Po jej odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego 

stwierdziła kworum,  po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12. głosów „za”. Uchwała Nr XXXII/221/22 oraz 

imienny wykaz głosowania stanową załączniki do protokołu.  

Punkt 9.  

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

przyjęcia koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz na 

lata 2022 2028.  

Projekt uchwały przedstawiła Magdalena Ostalska – pracownik Urzędu Gminy. 

Poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy przyjęcia dokumentu strategicznego gminy 

Cielądz, czyli koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz 

na lata 2022. 2028. Stwierdziła, iż idea powstania tego dokumentu strategicznego została 

podyktowana ogłoszeniem czwartego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje 

typu gospodarka wodno-ściekowa. W związku z tym, że jest wiele potrzeb w gminie jeśli 

chodzi o przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zdecydowano, że gmina 

będzie aplikowała o te środki na realizację trzech przedsięwzięć wymienionych w jednym 

wniosku tj.:  

1) budowa kanalizacji zbiorczej wraz z oczyszczalnią ścieków w Komorowie bądź z 

kolektorem tłocznym odprowadzającym ścieki do gminnej oczyszczalni ścieków w 

Cielądzu,  

2) budowa awaryjnej studni głębinowej w Kuczyźnie, 



3) budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe i roztopowe w Cielądzu.  

Wyjaśniła, iż wybrane do realizacji zostały takie zadania, które dają możliwość uzyskania 

maksimum punktów w naborze. Dodała, że gmina przy aplikowaniu o te środki musi 

dysponować dokumentem strategicznym, w którym są wymienione te przedsięwzięcia. 

Ponadto w dokumencie poza tymi przedsięwzięciami wymieniono również inne, które są 

przewidziane do realizacji np. które będą realizowane w ramach poprawy gospodarki wodno-

ściekowej w etapie drugim czyli przebudowa przepompowni i kolektora tłocznego w 

Cielądzu, rozbudowa stacji uzdatniania w Cielądzu, budowa zbiornika retencyjnego o 

pojemności 200 m³ oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i 

Sierzchowy oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Sierzchowy i 

Sierzchowy Kolonia, która jest planowana do realizacji ze wsparciem środków rządowego 

funduszu Polski Ład.  

Magdalena Ostalska wyjaśniła, iż koncepcja została opracowana w oparciu o przepisy ustawy 

o samorządzie gminnym, ale jako, że dotyczy dziedzin takich jak gospodarka wodno- 

ściekowa i z zakresu ochrony środowiska, to zgodnie z art. 46 ustawy ust. 1 pkt 2 ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, wymaga ten dokument 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, bo zawiera ramy dla 

późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czyli 

które wymagają decyzji środowiskowej. Są to: budowa kanalizacji zbiorczej z w Komorowie 

oraz budowa awaryjnej studni głębinowej w Kuczyźnie. W związku z tym, że termin 

składania wniosków upływa z dniem 30 maja tego roku zaryzykowano o wystąpieniu do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Państwowego Inspektora 

Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od sporządzenia tej strategicznej oceny i uzyskano 

obie opinie uwzględniające to odstąpienie. Ponadto dokument również został przedłużony do 

publicznej wiadomości w terminie 21 dni do 19 kwietnia była możliwość składania uwag i 

wniosków.  

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

ani zapytań.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała następnie, że projekt uchwały 

był przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie przez komisje 

zaopiniowany. Następnie odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,  po czym odbyło 

się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 12. 

głosami „za”. Uchwała Nr XXXII/222/22 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki 

do protokołu.  



Punkt 10.  

Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Cielądz na lata 2022-2026. 

Do tematu ustosunkowała się również Magdalena Ostalska. Oznajmiła, iż projekt tej 

uchwały zawiera uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Cielądz na lata 2022-2026 i pomimo tego, że rok temu był przyjmowany tekst 

jednolity tego programu, to należy do tematu powrócić, gdyż zaistniała potrzeba przyjęcia do 

tego zasobu dodatkowego lokalu mieszkalnego. Jest to lokal mieszkalny w Komorowie o 

powierzchni 45,4 m². Standard stanu technicznego tego lokalu określono jako średni. Jest to 

lokal zajmowany przez osobę fizyczną, która wg kryterium dochodowego kwalifikuje się do 

skorzystania z tego zasobu. Korzystając z dopisania tego lokalu mieszkalnego dokonano 

również aktualizacji powierzchni użytkowych innych lokali. Zmianie uległa powierzchnia w 

Kuczyźnie w lokalu socjalnym nr 2 oraz w lokalu mieszkalnym w Sierzchowach dokonano 

również aktualizacji zakresu przewidzianych do realizacji prac remontowych bądź 

modernizacyjnych oraz również środków, które na te cele miały być wydatkowane.                        

W związku z tym, że wieloletni program gospodarowania jest opracowywany na 5 lat 

dokonano również jego aktualizacji  do 2026 roku. 

Do projektu uchwały zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca podziękowała Wójtowi Gminy za przedstawienie projektu uchwały. 

Dodała, że był on przedmiotem prac komisji stałych Rady Gminy na posiedzeniu i uzyskał 

pozytywną opinię wszystkich komisji. Z uwagi na brak pytań bądź uwag do projektu o 

odczytanie projektu uchwały poprosiła wiceprzewodniczącego Michała Gacę. 

Następnie stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12. głosami „za”. Uchwała Nr XXXII/223/22 

oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 11. 

W następnej kolejności obradowano nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, 

wieś Cielądz. 

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

firmy Separator Service wpłynął wniosek o sporządzenie zmiany w planie zagospodarowania 

przestrzennego. Stwierdził, że ponieważ firma chce się rozwijać na korzyść gminy i na 

korzyść naszej oczyszczalni więc prosi o uwzględnienie w planie zapisów o możliwości 



realizacji zadań, które zawsze znacząco oddziaływać będą na środowisko i dodając, że nie na 

mieszkańców, czyli tylko w obrębie swojej działki.  

Przewodnicząca podziękowała Wójtowi Gminy za przedstawienie projektu uchwały. 

Dodała, że był on przedmiotem prac komisji stałych Rady Gminy na posiedzeniu i uzyskał 

pozytywną opinię wszystkich komisji. Z uwagi na brak pytań odczytała projekt uchwały, 

następnie stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 12. głosami „za”. Uchwała Nr XXXII/224/22 oraz 

imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 12. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym                       

i z wykonania uchwał Rady Gminy.   

Informację przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak.  

- złożył najpierw podziękowania Radzie Gminy za podjęcie uchwały w sprawie zmian 

w budżecie, Kołom Gospodyń Wiejskich, sołtysom i radnym za obecność na pikniku, a 

ponadto wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę podpisów na rzecz szpitala 

Rawskiego; 

- przeprosił za problemy związane z zaproszeniami na piknik; 

- wspomniał o planach wyjazdu do Sejmu; 

- poinformował o realizacji dróg – betonówek i zaznaczył, że prawdopodobnie 

oczekiwania były większe, ale i tak na pewno było dołożone; 

- oznajmił, iż konieczne będzie opracowywanie dokumentów strategicznych, by móc 

uzyskać środki zewnętrzne i będzie się to wiązało z wydatkowaniem określonych środków                     

z budżetu – podał przykład parku w Cielądzu; 

-  stwierdził, iż pod koniec maja będą znane wyniki składania wniosków w ramach 

programu Rządowego Polski Ład i wyraził nadzieję, że z dobrym skutkiem dla naszej gminy; 

- zapewnił, iż w najbliższych dniach będzie koszenie poboczy i placów – podziękował 

za wyrozumiałość w tym zakresie i wyjaśnił, iż z powodu skupienia wszystkich sił na 

organizacji pikniku zaistniała taka sytuacja; 

- w sprawie budowy betonówek wyraził zdanie, że z uwagi na rozdrobnienie odcinków i 

ich krótkie długości koszty są duże i należy w przyszłości pomyśleć, żeby to zmienić. 

Punkt 13  

 W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy: 

 Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła problem dotyczący zablokowania przez właściciela 

działki dojazd do pola, która to droga przez wiele lat funkcjonowała w tym miejscu. Radna 



zaproponowała, by Gmina postawiła znak informujący, że przez zasiedzenie mieszkańcy 

mogą korzystać z dojazdu do swojego pola. 

 Wójt Gminy stwierdził, iż takiej tabliczki postawić nie można, musi się odbyć wszystko 

zgodnie z prawem. 

 Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan poprosiła, by Wójt Gminy przypominał Panu 

Staroście o konieczności remontu drogi w  Brzozówce. 

Punkt 18.  

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

Małgorzata Rosa zamknęła obrady XXXII sesji Rady Gminy Cielądz. Na powyższym 

protokół zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


