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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVI  
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 29 września 2010 roku. 
 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 12:00 
 

 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji            -  15 
 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 
1. Andrzej Latek   Wójt Gminy 
2. Wiesława Libera   Skarbnik Gminy 
3. Janina Ciesielska   Sekretarz Gminy 
4. Małgorzata Stolarek  Dyrektor SP w Cielądzu 
5. Dariusz Klimczak   Członek Zarządu Województwa Łódzkiego 

  
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie 

zaproponował aby w porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt: 

− podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz 

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu. 

 
Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany  

porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXV z sesji w dn. 08.09.2010 r.  

4. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2010 – podjęcie uchwały. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy 

Cielądz. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

7. Interpelacje. 

8. Wolne wnioski 

9. Zakończenie obrad. 

 
Punkt 2. 

Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

Protokół z poprzedniej Sesji został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu tego nie wnieśli 

uwag i protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt zmian budżetu i w budżecie gminy: 

zwiększenie dochodów w dz. 852 § 0970 (kwota 2.000 zł); w związku z otrzymaniem pisma z 

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o zleceniu płatności na Przydomowe Oczyszczalnie 

Ścieków na terenie Gminy Cielądz zwiększenie planu dochodów i zwiększenie rozchodów 

(spłata pożyczki) o kwotę 285.439 zł, zwiększenie wydatków na wyjazd studyjny (2.000 zł), 

zmiany w planie wydatków w związku z oszczędnościami  w wynagrodzeniach osobowych 

(zasiłki chorobowe) i w inwestycjach (kwoty niższe po przetargach i dofinansowanie z 

WFOŚiGW), zwiększenie planu wydatków na remonty dróg, na spłatę odsetek od kredytów, 

dofinansowanie do stypendiów uczniów i zakup materiałów i usług.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/158/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 5.  

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że aby wyregulować stan prawny dróg 

musi być ustalona własność. Propozycja Wójta w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Rawskiego. Zaliczenie 
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dróg do kategorii dróg gminnych pozwoli na nadanie numeracji przez Zarząd Województwa 

Łódzkiego oraz efektywne planowanie ich remontów i modernizacji.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Radna Iwona Machnicka – czy można się dowiedzieć, jakie są szerokości tych dróg.  

− Sekretarz Gminy - w uchwale nie podaje się szerokości dróg, więc w projekcie ich nie 

wypisaliśmy, ale można to sprawdzić na mapach, proszę o ewentualne uwagi, może 

mają Państwo coś do powiedzenia, byłaby to pomoc w oznaczeniu.  

− Sołtys Władysław Dobrowolski – a co z drogą po drugiej stronie w Gułkach.  

− Sekretarz Gminy  - inne drogi też będą uregulowane, niektóre już teraz, sukcesywnie 

będziemy robić następne, będziemy się kontaktować z sołtysami bo nie wiemy, które 

jak nazwać, czy je zaliczyć do kategorii dróg gminnych. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Cielądz. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/159/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych 

zachodzi konieczność podjęcia Uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych w celu dostosowania 

do obowiązujących przepisów. Terminy  są w uchwale określone, ale w tym roku nie wiemy 

jak to będzie bo kończy się kadencja Rady.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXVI/160/2010 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 7 

Interpelacji nie zgłoszono.  

Punkt 8. 

W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

− Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak – serdecznie dziękuję 

za zaproszenie na dzisiejszą Sesję Rady Gminy, jest to dobra okazja aby wymienić się 

spostrzeżeniami, uwagami na tematy nas nurtujące.  Od półtora roku jestem 

odpowiedzialny za 3 departamenty: Departament Polityki Zdrowotnej, Kultury 

Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej a także 18 

szpitali wojewódzkich. Obecnie nastawiamy się na trzy priorytety: budowę i naprawę 

dróg wojewódzkich, wykorzystywanie funduszy unijnych przyznanych przez 

ministerstwa a także służba zdrowia, z którą jest największy problem. W budżecie 

mamy ok. 120 mln zł bez środków unijnych na trzy departamenty, jest to za mało w 

stosunku do potrzeb. Nasze działania są zdeterminowane działaniami organizacyjnymi 

i inwestycyjnymi. Jeśli chodzi o szpital w Rawie Mazowieckiej to nie jesteśmy 

organem założycielskim, ale mówi się, że około 11 ustaw ma się zmienić, zmienić ma 

się również organizacja a to blokuje organy założycielskie. Przekształcenia szpitali w 

spółki nie do końca się sprawdzają. Mamy przykład szpitala w Tomaszowie 

Mazowieckim i Wieruszowie. Fundusz NFZ nie pozwala na to aby zachować dodatni 

bilans szpitali. Jest zbyt mało pieniędzy i dług się zwiększa. Nic nie pomaga, warunki 

prawne też nie pozwalają na to aby zarobić np. na pacjentach zagranicznych. W 

szpitalu rawskim dokonuje się przekształceń, budynek nie nadaje się do tego aby go 

dostosować do wymagań sanitarnych itp., stąd potrzeba budowy nowego pawilonu 

(ok. 30 mln zł). Budżet nie pozwala na przeznaczenie takiej kwoty, trzeba więc 

wydzierżawić, ale jest też problem ze znalezieniem beneficjenta, wymagane jest 

poręczenie wekslowe na 30 mln zł, które ma zabezpieczyć budowę pawilonu. 

Burmistrz chce przejąć szpital z gruntami, ale bez długów i Starosta jest w kropce. 

Proponował województwu, ale województwa tez nie stać, więc zarząd nie wyraził 

zgody. Nie da się również szpitali prowadzić w ten sposób aby w każdym szpitalu 

były oddziały ze wszystkimi specjalizacjami, próbujemy to rozkładać, gdybyśmy 

przejęli szpital w Rawie to część byłaby w Rawie a część w Skierniewicach. Obecnie 

czekamy na rozpisanie drugiego przetargu. Jeśli chodzi o politykę społeczną  gminy i 

organizacje pozarządowe mogą w trybie konkursowym starać się o środki na te cele 
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(przemoc, nadużywanie alkoholu, narkomania, pomoc społeczna czy inne). To samo 

w obszarze sportu, turystyki, agroturystyki – można dostać dofinansowanie. Tu w woj. 

łódzkim będzie przebiegał szlak konny, będziemy go rozbudowywać, i tak, np. można 

przerabiać budynki na stajnie, gdzie będą mogły stacjonować konie. Na zarządzie 

mieliśmy taką sytuację, że Radomsko nie zdążyło złożyć umowy na budowę 

obwodnicy i zabraliśmy dofinansowanie (80 mln zł), jednak wygrali sprawę w sądzie i 

muszą dostać te pieniądze. Pod koniec roku Ministerstwo zawsze dzieli środki tzw.     

„krajowa rezerwa wykonania”, jest kilka czy kilkadziesiąt mln euro na dodatkowe 

działania, środki takie otrzymuje to województwo, które wykorzystało najwięcej 

unijnych środków. Jeżeli są jakieś pytania to chętnie udzielę odpowiedzi.  

− Radna Teresa Stępniak – od kiedy jest przekształcony szpital w Tomaszowie 

Mazowieckim i jak teraz funkcjonuje.  

− Członek Zarządu Dariusz Klimczak - w nowej formie szpital funkcjonuje ok. 1 - 1,5 

roku,  proces przekształceń trwał 1,5 roku, dokumentów finansowych nie znam, takie 

dokumenty zna tylko organ założycielski, ale Starosta mówi, że na dzień dzisiejszy 

szpital się bilansuje. Trzeba jednak ograniczać koszty, zmniejszono więc koszty 

osobowe, szpital ma również umowę ze spółką, która zajmuje się kardiologią 

inwazyjną i spółka ta przynosi zyski.   

− Radny Jerzy Pieczątka  - czy znajdą się jeszcze jakieś środki na drogi w tym roku. 

− Członek Zarządu Dariusz Klimczak – do 30 września składane są wnioski, są jakieś 

środki na rozwój dróg lokalnych, ale robi się to w partnerstwie i trzeba mieć 

przynajmniej 300 tys. zł, środki będą w następnym roku.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – nas interesuje droga wojewódzka przebiegająca przez 

Cielądz, z jednej strony jest chodnik a z drugiej nie ma nic. Napisaliśmy wniosek do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich o remont i ewentualną ścieżkę rowerową. Cała droga 

jest zrobiona, zostało tylko ok. 3 – 4 km w Cielądzu. Remont jest planowany na 

przyszły rok.  

− Dariusz Klimczak – jeśli teraz złożyli Państwo wniosek to w budżecie na przyszły rok 

można by to uwzględnić.  

− Radna Elżbieta Wieteska – dziękuję za wspaniały odcinek drogi. 

− Sołtys Władysław Dobrowolski – trzeba coś zrobić z bobrami, olszyny, brzeziny 

wszystko poprzecinane, nie można już wytrzymać, gdzie mamy się z tym problemem 

zgłosić.  
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− Wójt Gminy Andrzej Latek – poprzez p. B. Pytkę, można się ubiegać u Wojewody o 

odszkodowanie za zalane łąki. Jeżeli jest zgoda Wojewody bobry można odstrzeliwać, 

zajmują się tym myśliwi, ale to wcale nie idzie, wywozi się też bobry, ale one się 

rozmnażają i to też nie zdaje egzaminu.  

− Radna Iwona Machnicka – odnośnie dzików, byłam u leśniczego kiedy mi zniszczyły 

ziemniaki, ale odszkodowanie mi się nie należało, kto za to odpowiada.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – odpowiada za to skarb państwa czyli Wojewoda, ale w 

tym wypadku płaci koło łowieckie, gmina nie jest stroną postępowania i do nas można 

zgłaszać się jedynie z prośbą o wsparcie lub mediacje a odwołać można się do sądu. 

− Przewodniczący Rady Kazimierz Herbsztajn – proszę sołtysów i radnych o zwracanie 

uwagi rolnikom aby nie niszczyli dróg, podczas prac na polach zajeżdżają ciągnikami 

na drogi, śmiecą, rozsypują żyto i ziemię na drogę, dopiero zrobiliśmy drogę w Małej 

Wsi a już jest niszczona. Wszyscy domagamy się nowych dróg lub remontów starych 

a jak już mamy te drogi to się je niszczy, trzeba je szanować, to jest nasze wspólne 

dobro.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – my nie mamy mandatów, możemy jedynie wystąpić z 

wnioskiem do sądu grodzkiego o ukaranie.  

− Radny Jarosław Budek – można zadzwonić po Policję i ona ukaże rolnika, u nas był 

taki przypadek.  

− Radny Jerzy Pieczątka – czy drogi, które miały być na październik będą. 

− Wójt Gminy Andrzej Latek – tak, przetargi były wczoraj i przedwczoraj.  

 
Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady 
XXXVI sesji Rady Gminy. 
 
Protokół zakończono i podpisano.  
 
         
        Przewodniczący Rady Gminy 
        /-/ mgr Kazimierz Herbsztajn. 
Protokołowała: 
/-/ mgr Olga Kmita. 


