
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/22 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 29 czerwca 2022 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 15:00, 

a zakończono o godz.16:20. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając w chwili rozpoczęcia 

sesji obecność 13. radnych (nieobecnych 2 radnych: Mariusz Błąkała i Rafał Kucharski)                           

i kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła obrady XXXIII Sesji 

Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję zaproszonych gości tj. radną Sejmiku Województwa 

Łódzkiego Panią Ewę Wendrowską, Wójta Gminy Pawła Królaka, Skarbnika Gminy  

Gabrielę Milczarską, kierowników gminnych jednostek,  radnych i sołtysów. 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 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.  

 
Zanim przystąpiono do realizacji tematów z porządku obrad Przewodnicząca Rady 

Gminy o zabranie głosu poprosiła przybyłego gościa Panią Ewę Wendrowską – radną 

Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

Pani radna w swoim wystąpieniu wyraziła żal, że żadne sołectwo z całego Powiatu 

Rawskiego nie wystąpiło z wnioskiem o pozyskanie dużego grantu na kwotę 100 tys. zł i 

zachęciła, by uczynić to w następnym roku, gdyż za taką kwotę można zrealizować ciekawe i 



innowacyjne projekty. Następnie wręczyła promesy z tzw małych grantów przedstawicielom 

trzech sołectw tj: Mroczkowice, Ossowice i Sanogoszcz.  

Punkt 3.  

Protokół Nr XXXI/22 z sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2022 r. oraz Nr XXXII/22 z 

dnia 20 maja 2022 r. zostały wyłożone do wglądu poprzez opublikowanie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnione w wersji papierowej w Biurze Rady. 

Radni do protokołów nie wnieśli uwag i protokoły w głosowaniu jawnym imiennym zostały 

przyjęte jednogłośnie 12. głosami „za". Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do 

protokołu. 

Punkt 4. 

Kolejny temat sesji dotyczył rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Cielądz w 2021 roku. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym, Wójt Gminy Cielądz ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy raportu o stanie 

Gminy. Raport ten podsumowuje działalność samorządu za rok ubiegły. Zakres 

opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, 

uchwał Rady Gminy za rok poprzedni. 

Następnie o przedstawienie Raportu poprosiła Wójta Gminy Pawła Królaka. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż celem przygotowania niniejszego raportu było uzyskanie 

dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Cielądz. Stwierdził, iż raport 

zawiera analizę wymienionych wcześniej przez Przewodniczącą Rady obszarów 

tematycznych, czyli obejmuje opis realizacji polityki programów i strategii w tym strategii 

rozwoju gminy, gospodarki nieruchomościami, gospodarka wodna, gospodarka ściekowa, 

gospodarka gospodarka odpadami komunalnymi, opieka nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobieganie bezdomności, przeciwdziałanie narkomanii, profilaktyka i rozwiązanie 

problemów alkoholowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, ale również 

realizację uchwał Rady Gminy, demografię gminy, finanse gminy, planowanie przestrzenne, 

infrastrukturę drogową, pomoc społeczną, edukację, bibliotekę i infrastrukturę kulturalną. 

Raport zawiera łącznie 65 stron.. 

Przewodnicząca Rady podziękowała Wójtowi Gminy, dodała, że na posiedzeniu 

wspólnym był szczegółowo omawiany i ogłosiła o przystąpieniu do kolejnego etapu 

rozpatrywania raportu tj. do debaty nad nim. Do Raportu nie zgłoszono żadnych uwag ani 

zapytań. Wobec tego Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przystąpiła do odczytania 

projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cielądz wotum zaufania. W wyniku 



głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 12. głosami „za”. Uchwała Nr 

XXXIII/225/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 5. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż niniejszy punkt należy 

do jednych z najważniejszych w ciągu roku gdyż dotyczy  udzielenia absolutorium wójtowi 

gminy za 2021 rok. Stwierdziła, że zgodnie z procedurą udzielania tego absolutorium,                      

o zabranie głosu poprosi najpierw Panią Skarbnik, by przedstawiła sprawozdanie Wójta 

Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, sprawozdanie finansowe gminy Cielądz za 

ubiegły rok i informację o stanie mienia komunalnego gminy Cielądz. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy  za 2021 rok, zwracając uwagę na planowane i wykonane dochody i wydatki,  z 

podziałem na majątkowe i bieżące, wydatki na wynagrodzenia. Przedstawiła wysokość spłat 

kredytów, wysokość odsetek, a także stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku. 

Przedstawiła wysokość oraz źródła pozyskanych środków zewnętrznych oraz wysokość 

wydatków na oświatę i pomoc społeczną. Ponadto omówiła sprawozdanie finansowe Gminy 

Cielądz za 2021 rok oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Cielądz. 

 Sprawozdania oraz informacja o stanie mienia komunalnego stanowią załączniki do 

protokołu.  

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapoznała 

uczestników sesji z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi  w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz z wykonania 

budżetu za 2021 rok. Uchwała Nr III/65/2022 z dn. 22 kwietnia 2022 roku stanowi załącznik 

do protokołu.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz. Wniosek Komisji Rewizyjnej 

wypracowany na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2022 roku przedstawiła Iwona Machnicka 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.  

W dalszej części obrad Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła 

kolejną Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr 

III/135/2022 z dnia  9 czerwca 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz w sprawie absolutorium za 2021 rok. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła następnie dyskusję w niniejszym punkcie 

obrad, prosząc o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag. 



W związku z brakiem dyskusji w omawianym temacie, Przewodnicząca Rady Gminy 

Małgorzata Rosa przystąpiła do odczytania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Cielądz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy za 2021 rok,  a następnie zapytała, czy są uwagi do jej treści. Do treści odczytanej 

uchwały uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła kworum - tj w chwili 

głosowania na sali obecnych było 14. radnych, ( na sesję przybył w międzyczasie radny 

Mariusz Błąkała) następnie zarządziła głosowanie.  

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. 14 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XXXIII/226/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zarządziła głosowanie nad 

kolejnym projektem uchwały tj. dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Cielądz. Odczytała projekt uchwały, a następnie zapytała, czy są uwagi do jego treści. Do 

treści odczytanej uchwały nie zgłoszono uwag. 

Przed głosowaniem Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła 

kworum - tj. 14. radnych obecnych na sali obrad w chwili głosowania, po czym odbyło się 

głosowanie. 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. 14. „za” podjęli uchwałę w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz za 2021 rok. 

Uchwała Nr XXXIII/227/22 i imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa pogratulowała Wójtowi Gminy 

Pawłowi Królakowi udzielonego absolutorium.  

Wójt Gminy Paweł Królak podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium. 

Podkreślił, i ż jest to absolutorium nie tylko dla niego, lecz i dla pracowników. Ponadto 

zaznaczył, że udzielone absolutorium potwierdza, że potrafimy ze sobą rozmawiać, a kiedy 

merytorycznie się różnimy się, to jest to piękne, ale na końcu podejmowana jest - ma nadzieję 

że słuszna decyzja czy uchwała. 

Gratulacje dla Wójta Gminy oraz dla wszystkich radnych i sołtysów z okazji 

udzielonego absolutorium złożyła także obecna na sesji Radna Sejmiku Województwa 

Łódzkiego Ewa Wendrowska.  

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. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, iż Wieloletnią Prognozę 

Finansową zmienia się ze względu na zwiększenie planowanych do zaciągnięcia kredytów i 

pożyczek. Deficyt gminy po wprowadzeniu zmian w dochodach jak i w wydatkach wynosi 

4 466 831 zł i 71 gr. Zwiększane są przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia 

kredytów o kwotę 438.099,79 zł – jest to kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu 

gminy. Po zmianach wprowadzonych przychody wynosić będą 4.871.831,70 zł. Spłata 

planowanych kredytów zaplanowana jest na 13 lat, czyli do roku 2035. 

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 – 14. 

głosami „za”. Uchwała Nr XXXIII/228/22 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 wprowadzane są zmiany w planie dochodów, 

dotyczące: 

- w dziale 600 zwiększane są dotacje celowe majątkowe z tytułu otrzymania z budżetu 

województwa łódzkiego kwoty 100.120 zł na zadanie inwestycyjne związane z przebudową 

drogi gminnej Zuski Lewin, 

- w dziale 758 zwiększane są dochody bieżące o kwotę 15.751 zł - środki otrzymane z 

Funduszu Pomocy na edukację i dowóz dzieci z Ukrainy do szkół, a ponadto zwiększane są  

dochody bieżące o kwotę 123.375 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na 

zwiększenie części oświatowej subwencji oświatowej w związku z realizacją podwyżek 

wynagrodzeń dla nauczycieli,  

- w dziale 801 zgodnie z decyzją wojewody zwiększa się dotacje celowe o kwotę 27.912 zł na 

zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych,  



- w dziale 852 - zgodnie z decyzją wojewody zwiększa się o kwotę 2.542 zł - dotacja celowa 

na dożywianie, jak również dotacja celowa o kwotę 103.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki 

celowe dla osób poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych,  

- w dziale też 852 zwiększa się dochody bieżące w wysokości 72.171,37 zł - środki otrzymane 

z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł i 40 zł,  

- w dziale 855 zgodnie z decyzją wojewody zmniejsza się dotacje celowe na zadanie 

związane z realizacją świadczenia wychowawczego i kwota zmniejszenia to 1.991 zł. 

Następnie Skarbnik omówiła załącznik numer 2 związany ze zmianą planu wydatków                     

w budżecie gminy: 

- w rozdziale 616 dokonywana jest zmiana w zadaniach inwestycyjnych -  w zadaniu 

związanym z remontem dróg cząstkowych zmniejszenie o kwotę 110.079 zł, a zwiększenie 

zadania majątkowego dotyczącego przebudowy drogi gminnej Wylezinek o kwotę 

123. 609 zł. Ponadto zwiększane są wydatki na zadanie inwestycyjne Zuski Lewin w związku 

z otrzymaniem dotacji i kwota zwiększenia wynosi 100.120 zł,  

- w dziale 750 zwiększane są wydatki na wynagrodzenia z tytułu nadania numeru PESEL 

obywatelom Ukrainy,  

- w dziale 801 zwiększane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, na zakup 

podręczników i ćwiczeń szkolnych i dowóz dzieci z Ukrainy,  

- w dziale 852 zwiększa się  o kwotę 2.542 zł na dożywianie dzieci oraz o 103.000 zł na 

zasiłki celowe,  

- w dziale 853 zwiększa się wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł i 40 zł - są 

to świadczenia związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie a środki pochodzą z Funduszu 

Pomocy,  

- w dziale 855 zmniejsza się środki świadczenia na świadczenia wychowawcze o 1.991 zł,  

- w dziale 900 rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „wykonanie 

dokumentacji dotyczące zadania budowy zbiorników retencyjnych” i kwota zmniejszenia to 

13 530 zł, 

- w rozdziale 915 zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne o kwotę 438.099,79 - są to 

środki na zadanie związane z budową, przebudową i modernizacją oświetlenia ulicznego – 

kwota zwiększenia stanowi jednocześnie zwiększenie planowanych kredytów, a zadanie po 

zmianach wynosi kwotę 2.274.000 zł. 

 Na tym Pani Skarbnik zakończyła omawianie projektu uchwały. 

Zapytań to projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa 

przypomniała, że projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym 



komisji. O odczytanie projektu uchwały poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała 

Gacę. Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie – 14. głosami „za”. Uchwała Nr XXXIII/229/22 oraz imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 8. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą 

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 dzierżawca, który do tej pory dzierżawił niewielką 

powierzchnię dachu hydroforni na urządzenie nadawcze do internetu bezprzewodowego, 

wyraził chęć kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat. Poprzedni umowa wygasał, a by 

móc podpisać umowę z dzierżawcą na kolejny okres potrzebne jest podjęcie uchwały. 

Do 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 odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,  po czym odbyło 

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

głosów „za”. Uchwała Nr XXXIII/230/22 oraz imienny wykaz głosowania stanową załączniki 

do protokołu.  

Punkt 9. 

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cielądz na rok szkolny 2022-2023. 

Projekt uchwały przedstawiła Agnieszka Zielińska – Kierownik Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Poinformowała, iż jak co roku, należy określić 

średnią cenę jednostki paliwa w naszej gminie, aby wyliczyć koszt zwrotu dowozu rodzicom 

do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych. Oznajmiał, iż w tym roku na rok szkolny 2022- 2023 

średnia cena paliwa kształtuje się następująco: benzyna 7,23 zł za litr, a kolejne będą 7,30 zł 

oraz auto gaz 3,54 zł. 

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 – 14. 

głosami „za”. Uchwała Nr XXXIII/231/22 oraz imienny wykaz głosowania stanową 

załączniki do protokołu.  

Punkt 10.  

Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie uchwalenia określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki pedagoga specjalisty w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Cielądz. 

Do tematu ustosunkowała się również Agnieszka Zielińska – Kierownik GZEAS. 

Oznajmiła, iż zgodnie ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela wprowadzone zostało stanowisko 

pedagog specjalista i w związku z tym, że w prawie miejscowym nie było takiego stanowiska, 

należy go wprowadzić do obowiązującego prawa. Wyjaśniła, iż tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dla pedagoga specjalisty proponuje się w wymiarze 20 godzin 

tygodniowo. 

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 Trzcińskiego. 

Następnie stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem 

uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14. głosami „za”. Uchwała Nr XXXIII/232/22 

oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 11. 

W następnej kolejności obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

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

uchwała jeżeli chodzi o sporządzenie planu przestrzennego zagospodarowania podejmowana 

była w 2019 roku. Firma Pana Machnickiego potrzebuje zmiany takich zapisów w planie, aby 

mogła uzyskać dalszą koncesję i pozwolenie od Pana Marszałka. Zmieniony w tym zakresie 

plan jest zgodny ze studium.  

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 14. głosami „za”. Uchwała Nr XXXIII/223/22 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.  

- oznajmił, iż odbyły się dwa przetargi – wspomniał o przetargu na oświetlenie, który 

rozstrzygnięty został za ponad 2.200.000 zł i wyjaśnił nieobecność Sekretarza, że pojawiło się 

światełko w tunelu, że może uda zaoszczędzić 200.000 zł; 

- przeprosił sołtysów za niewykoszone jeszcze skwery, ale w Cielądzu ten problem też 

jest – z uwagi na przebywanie pracownika na urlopie; 

- poinformował o przystąpieniu do działań w związku z szacowaniem szkód po 

wczorajszym gradobiciu w niektórych miejscowościach w gminie tj. wykonane zostało 

telefoniczne zgłoszenie do Wojewody, czekamy na nowe wnioski, zatwierdzony został skład 

komisji ds. szacowania.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa dodała, że jest delegatem Izby Rolniczej i też 

będą występować do Krajowej Rady Izb Rolniczych i do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 

pomocy dla poszkodowanych rolników. 

Punkt 13  

 W wolnych wnioskach podjęte zostały następujące tematy: 

 Wiceprzewodniczący Michał Trzciński poruszył problem związany z  droga w 

Mroczkowicach. 

Wójt Gminy stwierdził, że jak będzie wykonawca poprawiał drogi na terenie gminy Cielądz, 

które wykonał w tamtym roku, będzie zrealizowane również to zadanie. Przypomniał też o 

zobowiązaniu malowaniu świetlicy w Mroczkowicach, które teraz jest realizowane i za kilka 

dni będzie ukończone. 

 Radna Jadwiga Mantorska oznajmiła, iż mieszkańcy wsi Niemgłowy pisali petycje o 

zamontowanie z odwrotnej strony znaku – teren zabudowany. 

 Wójt odpowiedział, że z tego co wie, to znaki zostały zamontowane. Nie mamy tylko 

znaku – nazwy miejscowości, ale pismo zostało wczoraj lub dzisiaj wystosowane do Policji. 

Punkt 14.  



 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

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

protokół zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 

 

 

 

 


