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P R O T O K Ó Ł  Nr IX/11 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  25 maja 2011 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 11:45 

 
 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji            -  12 
 
Radni nieobecni: 

1. Józef Pytka. 
2. Michał Trzciński. 
3. Elżbieta Wieteska. 

 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak   Wójt Gminy  
2. Wiesława Libera  Skarbnik Gminy 
3. Janina Ciesielska  Sekretarz Gminy 
4. Małgorzata Stolarek   Dyrektor SP w Cielądzu 
5. Teresa Łucka   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu 
6. Grażyna Jarzyńska  Dyrektor SP w Cielądzu 
7. Renata Lusa   Prezes ZNP w Cielądzu  
8. Katarzyna Żyszkowska Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
9. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 
10. Aldona Trzcińska  Dyrektor GOPS  
11. Maria Ciesielska  Kierownik Referatu Organizacyjnego 

 
 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady IX Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie przedstawił 

proponowany  

porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 29.04.2011 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki 



2 

 

w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów 

zatrudnionych w szkołach. 

5. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok – podjęcie uchwały.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu 

z przeznaczeniem na pomoc dla szpitala rawskiego.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.  

8. Interpelacje.  

9. Wolne wnioski 

10. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 2. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3.  

Protokół Nr VIII z Sesji w dn. 29.04.2011 r. został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu 

nie wnieśli uwag i protokół zostały przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że projekt uchwały otrzymali wszyscy 

radni, projekt został przygotowany zgodnie z ustaleniami ze wspólnego posiedzenia komisji 

Rady Gminy.  Wyjaśniła, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół bezpośrednio z uczniami wynosi 18 

godzin, na komisjach ustalono aby czas pracy tych zajęć wynosił 8 godzin, w związku z tym 

obniża się wymiar o 10 godzin. W uchwale podaje się również wzór rozliczenia czasu pracy 

nauczyciela o różnych wymiarach czasu pracy a mianowicie, np. nauczyciel zatrudniony na 

12/18 – czas pracy nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych obowiązkowy wynosi 

18 godzin  - nauczyciel w tym przykładzie zatrudniony jest na 12 godzin. Ponadto ten sam 

nauczyciel zatrudniony jest jeszcze w bibliotece na 11/30 – czas obowiązkowy dla 

nauczyciela biblioteki wynosi 30 godzin – nauczyciel w tym przykładzie zatrudniony jest na 

11 godzin. W tym przypadku ze wzoru podanego w uchwale  wynika, że dla tak 
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zatrudnionego nauczyciela obowiązkowy tygodniowy wymiar czasu pracy będzie wynosił 22 

godziny a godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny 

ponadwymiarowe i w tym przypadku nauczyciel będzie miał 1 godzinę ponadwymiarową. W 

uchwale proponuje się również obowiązkowy wymiar czasu pracy pedagoga i psychologa 20 

godzin tygodniowo.  

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów zatrudnionych w szkołach. 

Uchwała ta została podjęta 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Uchwała Nr IX/39/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5. 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że proponuje się zwiększenie 

dochodów w dz. 600 i 750 w związku z podpisaniem umowy na prace publiczne, w dz. 010 

dochody ze sprzedaży gruntów rolnych i w dz. 852 w związku z podpisaniem aneksu do 

umowy z 2009 roku na środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększa się plan 

wydatków w dz. 600 i 750 na wynagrodzenia – prace publiczne, remonty dróg, na wykonanie 

projektu systemowego „Bądź aktywny” ze środków POKL. Proponuje się również 

zwiększenie środków na ochronę zdrowia o kwotę 2.500 zł.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr IX/40/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w związku z pismem Dyrektor Szpitala 

Rawskiego z prośbą o wsparcie, o którym była mowa na poprzedniej Sesji Rady Gminy w 

poprzedniej uchwale zwiększono plan wydatków na ochronę zdrowia o kwotę 2.500 zł. 
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Kwota ta może zostać przekazana Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem dla Szpitala 

Rawskiego na zakup łóżka szpitalnego. 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem na pomoc 

dla szpitala rawskiego.  

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr IX/41/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie przedstawiła Kierownik GOPS Aldona Trzcińska. Projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie.  

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr IX/42/2011 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 8. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 
Punkt 9. 
 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 
 

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska przedstawiła zasady wybierania ławników 

sądowych, na naszym terenie wybieramy pięciu ławników, trzech do Sądu 

Rejonowego w Rawie Mazowieckiej i dwóch do Sądu Okręgowego w  Łodzi, żadnego 

do orzekania w sprawach prawa pracy. Kandydatów można zgłaszać do dnia 30 

czerwca br. Wszystkie informacje i potrzebne dokumenty zostaną przekazane 

Sołtysom.   

− Radny Tomasz Dewille – czy coś się będzie robione na drodze powiatowej 

Sanogoszcz- Świnice. 
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− Radny  Stępniak Grzegorz – proszę o drogowskaz „Nowa Mała Wieś” w kierunku wsi, 

remont drogi powiatowej  Sierzchowy-Chociw od drogi gminnej na terenie powiatu 

tomaszowskiego. 

− Sołtys Piotr Pawlak – zgłaszam dziurę po zimie na drodze powiatowej od Stolnik do 

Strzałek. 

− Radny Jerzy Pieczątka – proszę o obcięcie gałęzi oraz o równiarkę na drogę 

powiatową Cielądz – Rylsk Mały.  

− Sołtys Marek Strzelak – zgłaszam konieczność remontu drogi powiatowej Sanogoszcz 

– Brzozówka, są straszne dziury po zimie.  

− Sołtys Wiesław Kruśliński – zgłaszam remont drogi gminnej Ossowice – Cielądz. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – poinformował, że zbierane były oferty łącznie na odcinek 

Ossowice-Cielądz, jest jedna najtańsza, odbędzie się przetarg na kruszywo, zaczną się 

remonty dróg również z funduszy sołeckich, chcemy w tym roku zrobić drogę na 

Osówek (3,5 m szerokości) rozkładarką i tłuczniem, w przyszłym roku planuje się 

połączyć Komorów z Topielicami. 

− Wiceprzewodnicząca Rady Teresa Stępniak – poinformowała, że odnośnie parkingów 

w Sierzchowach jest gotowa dokumentacja, powinno zacząć się już coś robić, chociaż 

kruszywo położyć. 

− Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Robert Kupis – 

poinformował, że na Komisji zaplanowano imprezę biegową, jednak ze względu na 

inną imprezę organizacja biegów na razie zostaje zawieszona.  

−  Wójt Gminy – poinformował, że zostaje wznowiona impreza o Puchar Wójta, jest 

regulamin i dokumenty, poprosił aby wsie wzięły udział. 

− Radna Iwona Machnicka – zgłosiła potrzebę dwóch wywrotek na drogę gminną do 

Wisówki oraz obcięcie gałęzi przy drodze powiatowej Gułki – Grabice - Stolniki. 

Podziękowała za przystanek w Gułkach. 

− Starosta Rawski Józef Matysiak – poinformował, że realizowane jest łatanie dziur, 

przełomów, na drogę Świnice-Sanogoszcz na ten rok jest dokumentacja, ze środków 

zewnętrznych na ten rok planowana jest przebudowa mostu w Żydomicach oraz droga 

w Ossie, są środki na modernizację drogi Pukinin – Mogielnica na odcinku Trębaczew 

–Paprotnia a także wiadukt nad CMK odcinek przed Sadowicami. Poinformował, że 

zgłoszone wnioski będą brane pod uwagę, równiarki są przyjmowane do realizacji. 

Odnośnie wycinania drzew trzeba porozumieć się ze strażami i wyciąć. Parking w  
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Sierzchowach jest do realizacji, ale jesienią bo najpierw trzeba wyremontować drogi. 

Kwestie własnościowe na drodze do Zusk zostały uregulowane i można będzie drogę 

dokończyć. Jeśli chodzi o „Orlęta Cielądz” to Starostwo nie może być klasycznym 

sponsorem , ale w jakiś sposób może wspomóc, np. stroje. Są jeszcze małe kluby, 

których nikt nie chce sponsorować. Jest również kłopot z obozami letnimi, są szkole 

kluby lekkoatletyczne, drużyny piłki siatkowej itd. Kilkanaście klubów sportowych, 

które organizują letnie obozy i są wspierane. Podziękował za wsparcie szpitala i 

przekazanie środków na łóżko. Na ostatniej Sesji Powiat przeznaczył 120 tys. zł na 

zakup dwóch sprzętów do szpitala, ale jest jeszcze wiele potrzebnych sprzętów 

medycznych. Radni wyrazili zgodę na działania mające na celu przekształcenie 

SPZOZ w spółkę prawa handlowego, jeśli ZOZ wykaże stratę to będzie taki 

obowiązek. W zeszłym roku szpital zamknął rok zyskiem, ale tylko dlatego, że Powiat 

umorzył pożyczkę. Rada dała upoważnienie Zarządowi i być może znów będzie 

propozycja do samorządów o przystąpienie do spółki. Dochodzą niepokojące sygnały, 

że ma być kontraktowanie grupowe dla kilku powiatów, nie dla każdego, nie można 

do takich rzeczy dopuszczać. Udało się zablokować pomysł jednej dyspozytorni na 

siedem powiatów. To jest niedopuszczalne.  

− Radny Tomasz Dewille – zapytał czy ze względu na dostosowanie budynów do 

warunków unijnych będzie jakaś rozbudowa.  

− Starosta Rawski Józef Matysiak – termin dostosowania przesunięto na 2016 rok, 

ponad 70 % szpitali w Polsce nie spełnia tych warunków. Jest konieczność wymiany 

dachu (część jest z eternitu), nie ma jeszcze dokumentacji budowy bo dokumentację 

można robić jeśli są realne środki na budowę. 

− Przewodniczący Rady Bogumił Grabowski – poinformował, że p. Kwiatkowskiej z 

Mroczkowic, która ma niepełnosprawne dziecko należałoby albo pomóc wykopać 

studnię albo podłączyć do wodociągu. Taniej byłoby zrobić studnię. 

− Wójt Gminy Paweł Królak – poinformował, że tam jest ok. 300-400 m, zorientuje się 

w kosztach i sprawa zostanie przedyskutowana. 

− Radny Grzegorz Stępniak  – zasugerował, że można w tej studni, która już jest 

wywiercić głębiej to byłby koszt ok. 2500 zł. 

− Radny  Jarosław Budek – poprosił o kilka wywrotek żwiru na drogę koło p. Wojtka 

Maciejewskiego i na łąki. 
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− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – poinformowała, że należy przeprowadzić przetarg 

na remonty dróg kamieniem, można zrobić jeden wspólny przetarg wraz z funduszem 

sołeckim, jedną metodą: rozkładarką i walcem (przywóz kamienia, korytowanie, 

równanie), rady sołeckie czy sołtysi powinni się wypowiedzieć.  

 

Jednogłośnie wyrażono zgodę. 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady IX 
Sesji Rady Gminy. 
 
Protokół zakończono i podpisano.  
 
         
Protokołowała :  
      
mgr Olga Kmita.       

 


