
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/22 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 28 listopada 2022 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, 

a zakończono o godz.12:10. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając w chwili rozpoczęcia 

sesji obecność 9. radnych i kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, 

otworzyła obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję zaproszonych gości tj. Wójta Gminy Pawła Królaka, 

Sekretarza Gminy Sylwestra Krawczyka, Skarbnika Gminy Gabrielę Milczarską, Dyrektorów 

Szkół w osobach Pani Marii Piątek oraz Pana Bogdana Batorka, Kierowników GZEAS – 

Agnieszkę Zielińską i GOPS – Grażynę Michniewską oraz radnych i sołtysów. Listy 

obecności: radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki do protokołu. 

Następnie przystąpiono do obrad nad tematami ujętymi w porządku obrad. 

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. 

Wójt Gminy zgłosił wniosek  o rozszerzenie porządku  obrad o punkt dotyczący podjęcia 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla spółdzielni socjalnej w Rawie Mazowieckiej – po 

pkt 6 tj. po zmianach w budżecie. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa przed poddaniem wniosku pod głosowanie 

powitała przybyłych na sesję dwoje radnych. Od tej chwili w obradach uczestniczyło 11. 

radnych. Następnie poddała wniosek Wójta Gminy pod głosowanie. Wniosek o rozszerzenie 

porządku obrad został przyjęty przez Radę bezwzględną większością ustawowego składu 

Rady tj. 11 głosów „za” . 

Imienny wynik głosowania w sprawie powyższego wniosku formalnego znajduje się                     

w załączeniu do protokołu.  

W tej chwili przybył na sesję kolejny rany. Liczba radnych uczestniczących w sesji od 

tego momentu to 12. radnych. 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 



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 udzielenia dotacji spółdzielni socjalnej. 

8. 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. 

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

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

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

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

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

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

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.  

 



Punkt 3.  

Protokół  Nr XXXV/22 z sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2022 r. został 

wyłożony do wglądu poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz 

udostępniony 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. 

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad tj. informacja na temat stanu 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż informację radni otrzymali 

w formie papierowej, a ponadto była omawiana szczegółowo przez Dyrektorów Szkół na 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyraziła zdanie, że jest potrzeba spotkania 

rodziców z psychologiem w sprawie uzależnień dzieci od Internetu, od komputerów                               

i telefonów. Zaznaczyła, że rodzice Szkoły Podstawowej w  Cielądzu liczą na zorganizowanie 

takiego spotkanie w najbliższym czasie, bo jest to duży problem tych czasów. 

Dyrektor Bogdan Batorek zapewnił, że takie spotkanie zostanie zorganizowane przy 

okazji semestralnego -  śródrocznego zebrania, aby była większa frekwencja rodziców. 

Więcej uwag ani zapytań nie zgłoszono. 

Informacje Dyrektorów Szkół zostały zatem przyjęte i stanowią załączniki do 

protokołu. 

Punkt 5. 

  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 uchwałą niniejszą wieloletnia 

prognoza finansowa doprowadza do pełnej zgodności z budżetem gminy i zostają 

uaktualnione dochody, które po zmianach wynoszą 33.036.849,86 zł,  a wydatki po zmianach 

wynoszą 34.085.362,17 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach jak i w 

wydatkach deficyt gminy uległ zmniejszeniu i wynosi 1.048.512,31 zł i zostanie pokryty 

nadwyżką z lat ubiegłych. W 2022 roku zmniejszane są przychody z tytułu planowanych do 

zaciągnięcia kredytów i kwota zmniejszenia planowanego kredytu na rok 2022 wynosi 

1.290.288,47 zł, a  zwiększane są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do wysokości 

2.085.010,58 zł. Zmiany zachodzą również w rozchodach i wprowadzana jest kwota 



2.580.596,25 zł. Są to rachunki na przelew na rachunki lokat i rozchody po zmianach 

wynoszą 2.985 593,25 zł gr.  

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. 

i odczytała projekt uchwały. Następnie odbyło się głosowanie. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie – 121. głosami „za”. Uchwała Nr XXXVI/241/22 i imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 6.  

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 w kwocie 3.125.259,35 zł wynikające z decyzji Wojewody Łódzkiego, 

środki otrzymane na fundusz pomocy Ukrainie, jak również środki związane z Funduszem  

związanym z dodatkami węglowymi. Najpoważniejszą kwotą w zmianach jest pozycja 

dotycząca zwiększenia w udziałach z pit zgodnie z decyzją Ministra Finansów w kwocie 

2.000.888.418 zł   

W załączniku nr 2, dotyczącym zmian w planie wydatków budżetu gminy 

wprowadzane są wydatki w łącznej kwocie 544.663,10 zł. Zmiana od posiedzenia komisji 

wynika z wprowadzenia dotacja przedmiotowej na dla spółdzielni socjalnej Pracuj z nami, w 

wysokości 50 000 zł i dlatego też jest wprowadzany nowy załącznik w związku z tą dotacją tj.  

Dotacja udzielona z budżetu dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych. 

W związku z wprowadzonymi zmianami zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie 

wydatków zmniejszane są przychody z tytułu pożyczek. W tym roku już nie planuje się 

zaciągania kredytów, zwiększana jest nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 1.290. 288,47 zł  

oraz wprowadzane są przelewy na rachunki lokat po stronie rozchodów. Kwota tych lokat, to 

kwota 2.580.596,25 zł.  

Na tym Pani Skarbnik zakończyła omawianie projektu uchwały. 

Do projektu uchwały zgłoszone zostało zapytanie przez radną Iwonę Machnicką dlaczego 

najpierw są zmiany w budżecie, a dopiero później uchwała w sprawie dotacji dla spółdzielni. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa wyjaśniła, iż najpierw muszą być zapewnione 

środki w budżecie, żeby później móc głosować nad projektem uchwały dotyczącym 

przekazania tych środków. 



Wójt Gminy Paweł Królak dodał, że każde zadanie musi być pokryte środkami w 

budżecie dlatego najpierw muszą być środki zabezpieczone w budżecie po to, żeby później je 

można wydatkować. 

Więcej zapytań nie zgłoszono. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przypomniała, że projekt uchwały był 

pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym komisji i przystąpiła do odczytania 

projektu uchwały. Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie – 12. głosami „za”. Uchwała Nr XXXVI/242/22 oraz imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 7. 

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przekazania dotacji 

spółdzielni socjalnej. 

Wyjaśnień do tematu udzielił Wójt Gminy Paweł Królak. Przypomniał, iż Spółdzielnia 

socjalna „Pracuj z nami”, została powołana uchwałą w dniu 30 maja 2019 roku, a jej 

założycielami są Gmina Cielądz oraz Powiat Rawski. Nadmienił, że Powiat Rawski przekazał 

150.000 na cele spółdzielni, a Gmina Cielądz jako, ze procentowo mniejszy samorząd i 

budżetowo również,  to proponuje się przekazać 50. 000 dotacji, która pozwoli wpłynąć na 

ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, oraz poprawi kondycję budżetową 

spółdzielni. 

Do projektu uchwały głos zabrał radny Jarosław Budek, który zwrócił się z prośba o 

informację, jak Spółdzielnia zamierza otrzymane łącznie 200 tys. zł wykorzystać – na jakie 

cele przeznaczyć. 

Wójt Gminy Paweł Królak zaproponował w tym miejscu, aby Komisja Rewizyjna 

poprosiła organ założycielski Pana Starostę oraz panią prezes Pietrzak, aby przedstawili stan 

faktyczny i finansowy spółdzielni. Dodał też, że na posiedzeniu komisji była rozmowa na 

temat Spółdzielni. Powiedziane było, ze powstała w 2019 roku, że później był rok 

pandemiczny  i zostały odwołane i zawieszone wszystkie imprezy masowe, oraz inne rzeczy, 

które mogłyby wpłynąć na kondycję i lepszą sytuację finansową spółdzielni. Obecnie 

Spółdzielnia socjalna prowadzi swoją działalność tylko pod działalność szpitala Świętego 

Ducha w Rawie Mazowieckiej.  

Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła uwagę, że osoba, która pracuje w Spółdzielni, to 

podobno splajtowała, a nadal jest na tym samym stanowisku i  ciągle otrzymuje dotacje. 



Wójt Gminy odpowiedział, że ciężko jest mu wypowiadać się w nie swojej sprawie - 

jeżeli chodzi o osobę prywatną, która dostaje jakiekolwiek dofinansowania i na co dostaje te 

dofinansowania.  

Radny Grzegorz Stępniak zapytał, czy jest możliwe zwołać Komisję Rewizyjną i wezwać 

pana Starostę i przedstawicielkę tej spółdzielni, żeby porozmawiać. 

Wójt Gminy Paweł Królak wyjaśnił, iż Gmina jest organem założycielskim, więc zawsze 

może mieć prawo wglądu do tej spółdzielni. Dodał jeszcze, że chyba jakieś nieporozumienie 

jest w tej albo brak po prostu dobrej woli lub wywiązania się też z pewnych dżentelmeńskich 

umów. Podkreślił, że były ustalenia, że zostanie wykonany jeden odcinek drogi, w którym 

Gmina miałaby dofinansować właśnie ten odcinek. Pan Starosta poprosił, by ze względu na 

sytuację, jaka jest w spółdzielni, by przekazać na cele spółdzielni dotację zamiast na drogę. 

Tak została ta sprawa przekazana i nie widzi żadnego jakiegoś braku dobrej woli ze strony 

urzędu, aby nie wywiązać się z tej dżentelmeńskiej umowy z Powiatem Rawskim. Jeszcze 

poinformował, że spółdzielnia otrzymałaby dotację, a nie zwiększenie udziałów, do czego nie 

dał się przekonać, gdyż w przypadku ewentualnego rozwiązania spółdzielni socjalnej, czy 

ogłoszenia jej upadłości, Gmina musiałaby  pokryć drugie 53.000, co dałoby 106.000 wkładu 

finansowego budżetu gminy Cielądz. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie. Wobec powyższego 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała 

Trzcińskiego o odczytanie projektu uchwały. Następnie odbyło się głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta – 11. głosami „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  Uchwała Nr XXXVI/243/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią 

załączniki do protokołu.  

Punkt 8. 

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem 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.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni i o jego przedstawienie poprosiła Wójta Gminy. 

Wójt oznajmił, iż Program współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmowany 

jest corocznie, w jego treści nie ma żadnych większych zmian. Po konsultacjach społecznych 

z organizacjami, które funkcjonują na terenie gminy zaproponowano, by finansowanie 

poszczególnych zadań było następujące: 



- zdrowie i rehabilitacja -  44.720 zł i tutaj są dwie fundacje: „Dobro dzieci” i  

„Obudźmy nadzieję” 

- kultura – 26.000 zł  - „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej”  5.000; 

„Cymbarka”  14.000;  „Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Opoczyńsko- Rawsko-Mazowieckiej”  

7.000 zł; 

- sport -  2 kluby tj. LKS Orlęta Cielądz 65 000 zł; LKS Grabice 20 000 zł. 

 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. O odczytanie projektu uchwały poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady 

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

podjęta jednogłośnie – 12. głosami „za”. Uchwała Nr XXXVI/244/22 oraz imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 9.  

Kolejny punkt sesji dotyczył projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta na obszarze gminy Cielądz przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 

2023 rok. 

Do tematu ustosunkował się Wójt Gminy Paweł Królak, który oznajmił, iż  tak jak w 

samej nazwie projektu uchwały - średnia cena skupu żyta w komunikacie prezesa GUS-u 

wynosiła 74,05 zł za kwintal, propozycja jest obniżenia o 11% tj. na kwotę 68 zł, co daje 

podatek na poziomie 153,70 zł z 1 ha przeliczeniowego. 

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 uchwały 

przystąpiła do odczytania projektu uchwały. Następnie stwierdziła kworum i odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 11. głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw”. Uchwała Nr XXXVI/245/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki 

do protokołu. 

Punkt 10.  

 Kolejny temat obrad Rady Gminy dotyczył określenia stawek podatku od 

nieruchomości. 

O przedstawienie projektu uchwały poproszony został Wójt Gminy Paweł Królak. 



Wójt Gminy oznajmił, iż tak jak przyjęta była 11% owa zniżka w podatku rolnym, tak tym 

samym kluczem, tylko w drugą stronę, jest propozycja w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości.  Zaznaczył, że największa kwotowa podwyżka dotyczy od 

działalności gospodarczej. Podatek proponowany na 2023 rok z kwoty 19,50 od m² 

powierzchni użytkowej, przy maksymalnej stawce 28,78 zł, a propozycja jest w wysokości 

21,65 zł. W pozostałych grupach podatników kwoty są znikome - 5 - 6 - 10 groszowe 

podwyżki. Największą podwyżką jest 2,15 zł jeżeli chodzi o działalność gospodarczą tj. 

budynki pod działalnością gospodarczą. 

Zapytań do przedstawionego tematu nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne 

komisje, następnie odczytała projekt uchwały, przed głosowaniem stwierdził kworum, po 

czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta tj. 11. głosami 

„za”, przy 1 głosie „przeciw”. Uchwała Nr XXXVI/246/22 i imienny wykaz głosowania 

stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 11.  

Następny temat porządku obrad Rady Gminy dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż zaproponowany 

jest wzrost tego podatku również na poziomie 11 %, a kwota którą uzyska budżet gminy ze 

zwiększenia tych stawek to 11.000 zł w skali roku. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.  

Do projektu uchwały zapytań nie zgłoszono. Przewodnicząca obrad oznajmiła, iż 

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje. Następnie                                  

o odczytanie projektu uchwały poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała Trzcińskiego. 

Przed głosowaniem Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum, następnie odbyło się 

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

„za”. Uchwała Nr XXXVI/247/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu. 

Punkt 12.  

Kolejny punkt sesji dotyczył projektu 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. 



Tematykę projektu uchwały przedstawiła Grażyna Michniewska Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu. Zaznaczyła, że do zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym gminy jest organizowanie świadczenia usług opiekuńczych w tym 

specjalistycznych usług z wyłączeniem specjalistycznych opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi.  Oznajmiła, iż projekt uchwały dotyczy określenia stawki 

odpłatności, od której będzie ponoszona odpłatność za usługi. Koszt świadczonej usługi 

opiekuńczej za godzinę w niniejszej uchwale został określony w odniesieniu do przyjętych 

uregulowań w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej i 

proponuje się godzinową stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 26 zł brutto 

za 1 godzinę usługi, a za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 30 zł brutto za 1 

godzinę usługi. W przypadku osób samotnie lub samotnie gospodarującej, usługi opiekuńcze 

przysługiwałyby nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.                  

W przypadku osób w rodzinie usługi opiekuńcze nieodpłatnie przysługiwałyby 

świadczeniobiorcom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt2 ustawy o pomocy społecznej. Osoby, które nie 

spełnią tych warunków określonych w § 1 w ust. 1 i w ust. 2 będą ponosić odpłatność za 

usługi wg określonej tabeli. Wyjaśniła też Pani kierownik, że w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osoba na wniosek może być zwolniona z odpłatności za korzystanie z usług i 

podała sytuacje, w których takie zwolnienie z odpłatności będzie przysługiwać. 

Do projektu uchwały zapytań nie zgłoszono. Przewodnicząca obrad oznajmiła, iż 

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje. Następnie                                  

zwróciła się do Rady o zwolnienie jej z odczytywania projektu uchwały z uwagi na jego 

obszerność. Rada Gminy wyraziła zgodę na powyższe i wobec tego  Przewodnicząca Rady 

stwierdziła kworum tj. 11 radnych, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 11. głosami „za”. Uchwała Nr XXXVI/248/22 oraz 

imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 13. 

Kolejnym tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz . 

O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Małgorzatę 

Czapnik. 



Małgorzata Czapnik wyjaśniła, iż zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Cielądz wynika wyłącznie z konieczności doprecyzowania zapisów 

dotyczących lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Na zmianę Regulaminu uzyskaliśmy pozytywną 

opinię Państwo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej. 

Zmiana § 2 dotyczy tylko rozwinięcia potocznie używanej nazwy Pszok, czyli, że przez 

nazwę PSZOK należy rozumieć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

Zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

oznajmiła, iż projekt uchwały  był  przedmiotem opiniowania na wspólnym posiedzeniu 

Komisji i Komisje wydały pozytywną opinię do projektu uchwały, a następnie poprosiła 

Wiceprzewodniczącego Michała Gacę o odczytanie projektu uchwały. Przed głosowaniem 

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

została podjęta jednogłośnie – 11. głosami „za”. Uchwała Nr XXXVI/249/22 oraz imienny 

wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 14. 

W dalszej części sesji obradowano nad projektem 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 

O wyjaśnienie tematu Przewodnicząca Rady poprosiła Małgorzatę Czapnik. 

Małgorzata Czapnik wyjaśniła, iż uchwała, która była podjęta w roku 2019 nie była 

ujednoliconą uchwałą. W tym momencie chcemy ją ujednolicić do jednorazowych opłat bez 

podziału na pojemniki. Są to górne stawki opłat, które będą ponosić właściciele 

nieruchomości niezamieszkałych oraz górne stawki za odbiór nieczystości ciekłych.                          

W przypadku odbioru odpadów, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi 700 zł za tonę przy jednorazowym odbiorze, a opłata podwyższona 1400 zł.  

Podwyższeniu uległa również maksymalna stawka za usługę opróżnienia zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu naszej gminy – z 25 zł za 1 m3, a 

teraz propozycja jest 30 zł. Główne przyczyny podwyżki są spowodowane wzrostem kosztów 

transportu, jak i również wzrostu kosztów paliwa w celu odebrania tych nieczystości ciekłych, 

czy odebrania odpadów od nieruchomości niezamieszkałych. 



Do projektu uchwały zapytań nie zgłoszono. Przewodnicząca obrad oznajmiła, iż 

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez poszczególne komisje. Następnie                                  

o odczytanie projektu uchwały poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała Trzcińskiego. 

Przed głosowaniem Przewodnicząca Rady stwierdziła kworum, następnie odbyło się 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 11. głosami 

„za”. Uchwała Nr XXXVI/250/22 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

Punkt 15. 

Następnym tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienie w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, jedno rodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. O przedstawienie projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady poprosiła Małgorzatę Czapnik. 

Małgorzata Czapnik oznajmiła iż z przeprowadzonej kalkulacji oraz prognozy na przyszły rok 

wynika, że aby można było pokryć zobowiązania względem firmy odbierającej odpady jak i koszty 

administracyjne stawka powinna wynosić 25 zł. Zniżka wynosiłaby 16% - tj. 4 zł, więc stawka od osoby 

po zwolnieniu wynosiłaby 21 zł. Do budżetu dzięki temu udałoby nam się uzyskać 87.336 zł. Dla 

nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej stawka również wynosiłaby 21 zł. Na 

chwilę obecną wg złożonych deklaracji na terenie gminy Cielądz zamieszkuje 3478 osób w domkach 

jednorodzinnych i 161 osób w domach wielorodzinnych oraz jest 31 domków letniskowych. Stawki w 

innych gminach, które są już po przetargach, plasują się też na poziomie powyżej 20 zł, m.in. gmina 

Rzeczyca po bonifikacie 24 zł, Rawa Mazowiecka 22 zł, Czerniewice - 37 zł. W kwestii zaległości Pani 

Małgorzata Czapnik oznajmiła, iż na chwilę obecną zaległości tegoroczne są na poziomie 31. 000 i są 

to na ogół zaległości, których nie ma możliwości ściągnąć. Są wystawione tytuły wykonawcze, są 

wpisy na hipotekę, ale niestety nie ma żadnych efektów z tych działań. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa 

oznajmiła, iż projekt uchwały  był  przedmiotem opiniowania na wspólnym posiedzeniu 

Komisji i Komisje wydały pozytywną opinię do projektu uchwały. Zapytała jeszcze, że w tym 

roku zostało dołożone do gospodarki odpadami 70.000 zł, więc czy zaproponowana stawka  pokryje 

powstałe zaległości. 

Małgorzata Czapnik potwierdziła, że w ubiegłym roku była to kwota około 33 000, a tym 

wiadomo już jest, że będzie to w granicach około 70 000 zł, czyli  pozyskana dodatkowa kwota ze 

zwiększenia stawki będzie przeznaczona na pokrycie tej kwoty, aby nie dokładać z budżetu do 

gospodarki śmieciowej w przyszłym roku. 



W związku z tym, iż nie było więcej zapytań do projektu uchwały, Przewodnicząca 

Rady przystąpiła do odczytania projektu uchwały. Przed głosowaniem stwierdziła kworum, 

następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie – 11. głosami „za”. Uchwała Nr XXXVI/251/22 oraz imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu. 

Punkt 16. 

 Następny punkt sesji dotyczył przedłożenia Radzie Gminy informacji z analizy 

oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy, pracowników Urzędu 

Gminy i jednostek organizacyjnych oraz przez Przewodniczącą Rady i Wójta Gminy. 

Najpierw informację przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa. Najpierw 

zapoznała Radę z pismem Urzędu Wojewódzkiego odnośnie analizy oświadczeń, które 

dotyczyło Wójta Gminy Pawła Królaka i Przewodniczącej Rady Gminy – Małgorzaty Rosy. 

Następnie odczytała pismo z Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej dotyczące 

przeprowadzonej przez ten organ analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez wójta 

gminy Cielądz pana Pawła Królaka, przewodniczącą Rady Gminy panią Małgorzatę Rosę, 

radnych Rady Gminy Cielądz, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób 

wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 

Poinformowała też, iż jako Przewodnicząca Rady również dokonała analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy i też stwierdziła, że zostały złożone w 

terminie, kompletnie i nie było w nich nieprawidłowości. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Cielądz Paweł Królak, który przedłożył informację 

dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za 2021 rok. 

 ( Informacje stanowią załączniki do protokołu).  

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono uwag. 

Punkt 17. 

 Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym                

i wykonania uchwał Rady Gminy.   

Wójt Gminy Paweł Królak oznajmił, iż: 

 -podjęte uchwały są realizowane stosownie do ich zapisów; 

- oddane zostały do użytku już wszystkie drogi, które zaplanowane były do realizacji na 

ten rok tj.  Wylezinek, Zuski, Komorów; 

- remontowane są jeszcze drogi gruntowe tłuczniem w miejscowości Stolniki, 

Niemgłowy oraz Cielądz; 

- uzupełnione zostaną pobocza na drogach gminnych; 



- realizowana jest w niektórych miejscowościach wymiana oświetlenia ulicznego na 

ledowe; 

- wniosek w PROW-ie, który złożony został na modernizację stacji uzdatniania wody w 

Kuczyźnie oraz skanalizowanie miejscowości w Komorowie dostał pozytywną ocenę; 

- realizowane są na bieżąco wszelkie drobne zamówienia: zamówienia garaży na 

nowego busa, oraz garaż dla LKS-u Orlęta Cielądz, wymiana ogrodzenia z boiska w 

Cielądzu, na które pozyskane zostały środki z Urzędu Marszałkowskiego 

- realizowane jest jeszcze zamówienie na zakup kruszywa, gdyż w przyszłym roku na 

remonty bieżące może być mało środków w budżecie gminy; 

- montowana jest fotowoltaika na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu; 

- rozstrzygnięty został przetargu na odbiór azbestu z terenu gminy Cielądz. 

W tym punkcie głos zabrał następnie Sekretarz Gminy, który wyjaśnił, iż program 

usuwania wyrobów azbestowych jest programem, który realizuje Gmina od kilku lat, 

cyklicznie, i zapewnił, że w przyszłym roku też będzie realizowany, tym bardziej, że rolnicy 

otrzymali wsparcie z Agencji na demontaż i wymianę pokryć dachowych na budynkach 

rolniczych.  

Punkt 18. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Wójt Gminy Paweł Królak powrócił jeszcze do kwestii odbioru azbestu i wyjaśnił 

Radnemu, że w tym roku już wniosków nie można składać, wszystkie wnioski zostały 

zweryfikowane i zgłoszone ilości zostały wysłane do Wojewódzkiego Funduszu. Potwierdził, 

że w przyszłym roku również będzie informacja rozesłana w teren o możliwości składania 

wniosków, prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poprosiła radnych i sołtysów o pozostanie 

jeszcze chwilę po zamknięciu sesji, ponieważ zostali wytypowani przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Niemgłowach do czelendżu w sprawie pomocy dla chorej mieszkanki naszej 

gminy pani Małgorzaty Dzikiej i chciałabym z dokonać pewnych ustaleń w tej kwestii. 

Wójt  Gminy Paweł Królak przekazał informację na temat węgla. Oznajmił, iż wnioski 

sa przyjmowane. Zainteresowanie mieszkańców jest duże, ale za wieje nie może powiedzieć 

co już wiadomo np. z telewizji.  Na chwilę obecną węgla jeszcze nie ma Inie wiadomo kiedy 

będzie.  Zapotrzebowanie jest realizowane dla mieszkańca 1,5 tony w tym roku, drugie 1,5 

tony na przyszły rok. Jeśli już węgiel będzie fizycznie na skaldach, to w trybie 

natychmiastowym zostaną mieszkańcy poinformowani drogą telefoniczną przez pracowników 

Urzędu Gminy. Przeprowadzone zostały już też rozmowy z potencjalnymi punktami, jeżeli 



chodzi o obsługę wydawania węgla i jest zainteresowanie dość znaczne ze strony naszych 

przedsiębiorców.  

Radny Adam Michalak zapytał, czy jeśli w tym roku nie zakupi ktoś 1,5 tony, to czy na 

drugi rok będzie mógł nabyć 3 tony. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, że pomoc po cenie preferencyjnej 

dotyczy 3 ton, więc jeśli ktoś w pierwszym okresie czyli do 31 grudnia nie zakupi 1,5 tony, to 

ona z automatu przechodzi na drugą turę. 

Punkt 19.  

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

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

protokół zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


