
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/23 

z sesji Rady Gminy Cielądz 

z dnia 12 stycznia 2023 roku 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 9:00; 

a zakończono o godz.9:35. 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając w chwili rozpoczęcia 

sesji obecność 11. radnych (nieobecnych 2 radnych: Mariusz Błąkała, Ewa Kwiatkowska-

Kielan, Rafał Kucharski, Michał Trzciński) i kworum zdolne do podejmowania 

prawomocnych uchwał, otworzyła obrady XXXVIII - nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 

Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych oraz osoby zaproszone.  

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

Na sesję przybyła radna Ewa Kwiatkowska-Kielan oraz następnie radny Mariusz 

Błąkała. 

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. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zgłosił w imieniu Wójta Gminy wniosek                                   

o rozszerzenie porządku  obrad o trzy projekty uchwał, które by poprzedziły uchwałę                        

w sprawie zmian w budżecie tj.: 

1) podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej 

podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do 

placówek oświatowych; 

2)  podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

3) podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i 

rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 



 –jako pkt 3, 4 i 5 porządku obrad. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poddała wnioski pod głosowanie. Wnioski                              

o rozszerzenie porządku obrad zostały przyjęte przez Radę. 

Imienne wyniki głosowania w sprawie powyższych wniosków formalnych znajdują się                     

w załączeniu do protokołu.  

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. Wobec tego porządek obrad 

zawierał 

następujące punkty: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej 
podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
do placówek oświatowych; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok. 

8. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 3.  

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej 

podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do 

placówek oświatowych omówiła Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Cielądzu. Wyjaśniła, iż Ustawa – Prawo oświatowe zmieniała art. 

39, który ustala rozliczanie kosztów przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych 

tj. dotyczy dzieci niepełnosprawnych. Stawka za 1 km musi być określona przez Radę Gminy, 

ale nie może być niższa niż ustalona w przepisach o transporcie drogowym. W dniu 2 



stycznia wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które określa minimalną 

stawkę: 

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 – 0,89 zł za 1 km 

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 990 – 1,15 zł za 

km. Dla rozliczania dowozu zostały zaproponowane w/w stawki.  

P. Kierownik poinformowała, że troje rodziców dowozi swoje dzieci do placówek, w 

tym jeden tylko odwozi, a dowóz jest realizowany przez bud gminny. 

Zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa 

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

przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”. Uchwała Nr 

XXXVIII/261/23 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 4.  

Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i 

rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

Wyjaśnień do tematu udzieliła Grażyna Michniewska – Kierownik GOPS w Cielądzu. 

Oznajmiła, iż w dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Ministrów zmieniła uchwałę w sprawie  

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i 

wprowadziła zmianę dotyczącą podwyższenia kryterium dochodowego osób korzystających z 

dożywiania ze 150% na 200%. Dlatego też zasadne jest też podjęcie uchwały przez Radę 

Gminy o podwyższeniu tego kryterium ze 150% na 200%. Uważa, że jest to zasadne, gdyż 

więcej osób skorzysta z tej formy pomocy – głównie chodzi o dzieci, które korzystają z 

dożywiania w szkole oraz można też przyznać pomoc w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup żywności. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Rosa odczytała projektu uchwały. Następnie odbyło się głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie 12. głosami „za”, 1 „przeciw”.  

Uchwała Nr XXXVIII/262/23 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

Punkt 5. 

W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie  

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 



rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa o przedstawienie projektu uchwały poprosiła Grażyna 

Michniewska – Kierownik GOPS w Cielądzu.  

Kierownik GOPS wyjaśniła, iż w związku z podwyższeniem kryterium do 200% odstępuje się 

też od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza 

wysokości 200 % kryterium dochodowego. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań. Przewodnicząca Rady przed 

głosowaniem stwierdziła kworum, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 głosami „za”. Uchwała Nr XXXVIII/263/23 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 na lata 2023-2040.                               

O przedstawienie tematu poprosiła Skarbnika Gminy – Gabrielę Milczarską. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformowała, iż WPF zmienia się z tego powodu, że 

w wyniku wprowadzonych dochodów i wydatków zmianie uległ deficyt gminy – został 

zwiększony o kwotę 183.946,04 zł. Po zmianach wynosi 3.887.429,55 zł. W 2023 roku 

zwiększa się przychody o kwotę 183.946,04 – są to środki pochodzące z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków  nimi sfinansowanych. Są to środki pochodzące na realizację dodatku węglowego. 

Na powyższym Skarbnik Gminy zakończyła omawianie projektu uchwały. 

 Zapytań nie zgłoszono do projektu uchwały. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Rosa poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Michała Gacę o odczytanie projektu 

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

jednogłośnie – 13. głosami „za”. Uchwała Nr XXXVIII/264/22 oraz imienny wykaz 

głosowania stanowią załączniki do protokołu.  

Punkt 7. 

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

Gminy na 2023 rok. 



O przedstawienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poprosiła 

Skarbnika Gminy Gabrielę Milczarską. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2, czyli dochody i 

wydatki  wprowadzana jest kwota w wysokości 1.104.000 zł  - są to planowane dochody, jak i 

wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla  dla mieszkańców gminy Cielądz. 

Ponadto w załączniku nr 2 – wydatki wprowadza się kwotę 189.946,04 zł na wypłatę dodatku 

węglowego wraz z kosztami obsługi. Środki te pochodzą z nadwyżki, która jest na rachunku budżetu. 

W załączniku Nr 3 jest ta kwota wprowadzona po stronie przychodów, które ogółem po zmianie 

wynoszą 4.197.429,55 zł. 

 Zapytań do przedstawionych zmian w budżecie nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady 

Gminy Małgorzata Rosa przystąpiła zatem do odczytania projektu uchwały. Następnie odbyło 

się głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami 

„za”. Uchwała Nr XXXVIII/265/23 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 

protokołu.  

Punkt 8.  

 Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy  

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

powyższym protokół zakończono.  

              Przewodnicząca Rady Gminy 

Protokołowała                                                                                      Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka 


