
P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/22 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 28 października 2022 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 8:30, 

a zakończono o godz.8:45. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając w chwili rozpoczęcia 

sesji obecność 10. radnych (nieobecnych 5 radnych: Mariusz Błąkała, Rafał Kucharski, Ewa 

Kwiatkowska-Kielan, Aleksandra Czarnecka i Przemysław Jędrzejczak) i kworum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła obrady XXXV - nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych oraz osoby zaproszone.  

Listy obecności: radnych 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 Nr XXXIV/22 z sesji Rady Gminy z dn. 30 września 2022 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2022 rok. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/186/21 Rady Gminy Cielądz z dnia                               
18 października 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cielądz. 

6. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr XXXIV/22 z sesji Rady Gminy z dnia 30 września 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 10. głosami „za". 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. 



Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa powitała przybyłych na sesję radnych: Ewę 

Kwiatkowską- Kielan i Mariusza Błąkała i stwierdziła, iż w tej chwili w obradach uczestniczy 

12 radnych. 

 

Punkt 4. 

Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie 

Gminy na 2022 rok. 

O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poprosiła 

Skarbnika Gminy Gabrielę Milczarską. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż załącznikiem nr 1, który mówi o dochodach i  

załącznikiem nr 2, który mówi o wydatkach dokonuje się zmian budżetu gminy na 2022 rok: 

- w dziale 758 po stronie dochodów zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9347 zł - są 

to środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy i o tą samą kwotę zwiększa się 

wydatki w dziale 801, - w dziale 852 po stronie dochodów jak i po stronie wydatków 

zwiększa się wydatki i dochody o kwotę 11 372 zł - są to środki również z Funduszu Pomocy 

na wypłatę świadczeń dla uchodźców w wysokości 40 zł na osobę; 

- w dziale 853 na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wojewody Łódzkiego 

zwiększa się dochody na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym i 

innych źródłach ciepła. Kwota zwiększenia po stronie dochodów jak i wydatków to 

1 535 100 zł, w tym: na inne źródła  środki w wysokości 219 300 zł, natomiast na realizację 

wypłaty dodatku węglowego kwota 1 315 800 zł; 

- dokonuje się ponadto zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dodatku węglowego, 

co wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów i kwotę 2 295 000 zł przenosi się z działu 

852 do działu 853 zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków.  

Do projektu uchwały głos zabrała radna Iwona Machnicka, która zapytała o inne źródła 

i  o kwotę na ten cel w wysokości 219 tysięcy złotych. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż wydatki te dotyczą osób, które mają piec na pellet, gaz, 

olej i drewno kawałkowe. 

Więcej zapytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przystąpiła 

zatem do odczytania projektu uchwały. Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem 

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

XXXV/239/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

 

 



Punkt 5.  

Następny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/186/21 

Rady Gminy Cielądz z dnia 18 października 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cielądz. 

Przewodnicząca Rady o przedstawienie tematu poprosiła Kierownika GZEAS – 

Agnieszkę Zielińską. 

Kierownik Agnieszka Zielińska wyjaśniła, iż w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela 

Ministerstwo wprowadziło dodatkową funkcję. zamieniając. Teraz opiekun stażu będzie 

nazywał się mentorem i dlatego należy wprowadzić tę funkcję do regulaminu wynagradzania 

nauczycieli. Zaznaczyła, że obowiązuje zmiana sprawowania funkcji opiekuna przy 

prowadzeniu awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu  od 

1 września 2022 roku i ci nauczyciele będą mieli opiekuna, który będzie się nazywał 

mentorem. Osoby, które są w trakcie realizacji tego awansu zawodowego, będą nadal mieli 

funkcję opiekuna stażu, nie później niż do 2027roku. Ten dodatek funkcyjny jest 

proponowany w wysokości 100 zł, a obowiązywał dotychczas w wysokości 70 zł. 

Kierownik dodała, że zmiana uchwały musiała być zaopiniowana przez związki zawodowe i 

ZNP w Rawie Mazowieckiej zaopiniował pozytywnie przedłożoną zmianę regulaminu. 

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 XXXV/240/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

Punkt 6.  

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

Małgorzata Rosa zamknęła obrady XXXV – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cielądz. Na 

powyższym protokół zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


