
RADA GMINY                     Cielądz, dnia 21 listopada 2022 roku 
   CIELĄDZ 
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sseessjj aa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  CCiieelląąddzz,,  zz  nnaassttęęppuujjąąccyymm  ppoorrzząąddkkiieemm  oobbrraadd::  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/22 z sesji Rady Gminy z dn. 28 października 2022 r.  

4. Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cielądz na 2023 rok               
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                    
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze Gminy Cielądz 
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/192/21 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania                
i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Cielądz. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym. 

15. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz pracowników 
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. 



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

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zakończenie obrad XXXVI 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 

 


