P R O T O K Ó Ł N r XX X/17
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 18 września 2017 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 14:00
a zakończono o godz.

15.05

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 12 radnych
(nieobecni: Michał Gaca, Tymoteusz Damaz i Grzegorz Rogulski ) i quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XXX - nadzwyczajne obrady Rady Gminy
Cielądz.
Powitała przybyłych na sesję radnych oraz obecnego na sesji Sekretarza Gminy Sylwestra
Krawczyka.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 2.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad, który radni otrzymali wraz
z materiałami na sesję, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do
niniejszego porządku.
Uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy
poddała pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie - 12 głosami „za” .
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/17 z sesji Rady Gminy z dn. 30.08.2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod
nazwą „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” nr projektu: RPLD.09.02.01IP.01-10-001/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
5. Interpelacje.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy.
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Punkt 3.
Protokół Nr XXIX z sesji Rady Gminy z dn. 30.08.2017 r. został wyłożony do wglądu
poprzez opublikowanie jego projektu na stronie internetowej oraz udostępnienie w wersji
papierowej.
Radni do protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”
został przyjęty.

Punkt 4.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług Społecznych
dla powiatu rawskiego” nr projektu: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się z zapytaniem czy zachodzi
potrzeba by jeszcze raz przedkładać temat, który był przed chwilą, na posiedzeniu wspólnym,
omawiany.
Radni stwierdzili, iż jest nie ma takiej konieczności. Ponadto do tematu nie zgłosili już
zapytań, więc Przewodnicząca Rady Małgorzata odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,
po czym odbyło się głosowanie nad uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr
XXX/188/17 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 6.
W wolnych wnioskach poruszone zostały następujące sprawy:
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak wystąpił
z zapytaniem co z dowozem dzieci 5-letnich z Grabic i Stolnik. Rodzicie od kilku miesięcy nie
mają bowiem odpowiedzi. Sprawa zgłaszana była w zeszłym roku szkolnym i do tej pory nie ma
odpowiedzi. Należałoby, by Wójt jasno określił jak wygląda sytuacja, a ciągle podobno czeka na
opinię prawną. Ponadto sytuacja wygląda tak, że jedno dziecko jedzie, a drugie nie jedzie – z tej
samej rodziny. Uważa, że należałoby zadbać o tę sprawę. Ponadto dzieci te, uczęszczają do
oddziałów mieszanych, a dzieci z Cielądza są w odrębnym oddziale.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska stwierdziła, że wobec tego znów
jest taka kwestia jak z gimnazjum, że dzieci z Sierzchów czuły się gorsze i znów jest podział na
lepsze i gorsze.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, że dzieci wcześniej też były w grupach
mieszanych. Na podstawie własnego doświadczenia jednak wie, że dzieci miały inne karty pracy,
dopasowane do programu.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak uważa, że to iż tak było, to nie oznacza,
że tak nadal musi być i krzywdzące jest, że dziecko kolejny rok uczęszcza do tej samej –
mieszanej grupy i ciągle to samo jest robione. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, iż lista dzieci
przyjętych do oddziałów przedszkolnych nie została upubliczniona. Rodzice sami musieli
dowiadywać się czy dziecko zostało przyjęte. Podał przykład jak wygląda rekrutacja np.
w mieście Rawa Mazowiecka. Tam lista jest już pod koniec kwietnia wywieszona z informacją
do jakiego oddziału, jaka ilość punktów. Gdyby chociaż ta lista była wywieszona do końca lipca
– to jest jakaś szansa na znalezienie innego miejsca dla dziecka.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabierając głos oznajmił, iż w nawiązaniu do pisma
złożonego przez Pana Jędrzejczaka analizował, czy dyrektor szkoły przy naborze do oddziałów
przedszkolnych naruszył prawo. Oznajmił, iż są następujące elementy regulujące tę kwestie.
Pierwsza z nich to ustawa, która mówi o zasadach rekrutacji. Potem jest uchwała Rady, która
określa jakie są kryteria przy drugim etapie rekrutacji. Ponadto każdy z rodziców otrzymał
wniosek, który zawierał wymagane elementy, czyli był prawidłowy. Kryteria określone
w ustawie i uchwale dotyczą rekrutacji, a dyrektor stwierdził, że zrekrutował wszystkich, nikogo
nie odrzucił. Inną sprawą jest podział na poszczególne oddziały. Sekretarz oznajmił, iż
z informacji uzyskanej od Dyrektora szkoły wynika, że w związku z tym, iż przepisy tego nie
regulują, to Dyrektor przyjął swoje kryteria, którymi kierował się przy podziale do grup
przedszkolnych. Brał pod uwagę fakt, że nie ma warunków lokalowych, aby utworzyć jeszcze
jeden oddział, że organ prowadzący nie wyraził zgody na dodatkowy oddział i dodatkowe koszty
oraz czynniki ekonomiczne związane z przywozem i odwozem dzieci.
Zdaniem Sekretarza trudno nie zgodzić się z tymi wyjaśnieniami i zatem nie ma elementu, który
wskazywałby, że Dyrektor naruszył prawo.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zapytał to czemu lista dzieci była tajna.
Sekretarz odpowiedział, iż Dyrektor wyjaśniał, że poinformował każdego rodzica i w związku
tym uznał, że ten obowiązek przekazania informacji wypełnił.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak stwierdził, że 2 dni przed rozpoczęciem
roku szkolnego, to jest to za późno, a w ościennych gminach – były informacje pod koniec
kwietnia. W kwestii braku lokalu podał przykład rozwiązania w Rawie Mazowieckiej. Kiedy po
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rekrutacji okazało się że nie ma lokali, to Wójt stworzył przedszkola w lokalach prywatnych np.
w Pukininie.
Radny Jarosław Budek stwierdził, iż w Gminie Rawa Mazowiecka jest zupełnie inny
system funkcjonowania przedszkola. Tam nie ma zatrudnionych opiekunów na Kartę
Nauczyciela tylko społeczne stowarzyszenia prowadzą przedszkola.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zasugerowała, by pokój
nauczycielski przeznaczyć dla celów przedszkola.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak stwierdził, że na wzór Rawy
Mazowieckiej można byłoby w lokalach gminnych zorganizować takie przedszkole. Stała się
bowiem taka sytuacja, że Rada dała na samochód strażacki , a nie ma na zatrudnienie jednego
nauczyciela oraz na dokładkę doszły też dowozy. Uważa, że trzeba jasno powiedzieć jeśli nie
można i przepisy nie zezwalają dowozić, ale nie może tak być, że pół roku rodzice czekają na
odpowiedź.
Sekretarz zabierając głos wyraził zdanie, że widzi jak gdyby takie problemy: dlaczego
rodzice nie posyłają swoich dzieci do szkoły w Sierzchowach, płacimy za coraz więcej dzieci,
które są poza terenem Gminy w przedszkolach, co oznacza, że nie konkurujemy z tymi
przedszkolami, a niedługo będziemy płacić za miejsce w żłobku. Jego zdaniem świetna
lokalizacja i obiekt na żłobek, czy przedszkole jest w Komorowie, a i tak nie ma innego pomysłu
na jego zagospodarowanie.
Następnie Radny Józef Pytka zgłosił wniosek o wycięcie krzaków koło Nowickiego, gdyż
jest bardzo zła widoczność, a jest tam przystanek dla dowożonych dzieci.
Sekretarz zobowiązał się, że jeśli nie będą rozdysponowani pracownicy to w tym tygodniu:
środa - czwartek, zostanie to zrobione. Zobowiązał się też, że przekaże Panu Wójtowi uwagi
dotyczące przedszkola i dowozu dzieci.
Dyskutowano też nad kwestią, że szkoła w Cielądzu się przepełnia, a w Sierzchowach – pustki.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka stwierdziła, że powodem tego jest
też to, że rodzice dojeżdżając do pracy do Rawy Maz. i po drodze zabierają dzieci do szkoły
w Cielądzu. Uważa, że w takiej sytuacji należy jednak ludziom pomóc. Podała przykład sytuacji
swojej siostry, której na przekór zrobiono, gdyż autobus zatrzymywał się na zakręcie, a teraz nie
może bo niebezpiecznie, gdyż duży ruch.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska wyraziła zdanie w kwestii
Sierzchów, że był czas, że ten problem mógł Wójt rozwiązać, a teraz trzeba odczekać.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak wyraził zdanie, że powinno się dbać
o ludzi wszystkich, w różnym wieku, lecz szczególnie o dzieci, bo jeśli nie , to po co to wszystko.
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Sekretarz stwierdził, iż przystępuje się do wszystkich możliwych projektów, gdyż uważa,
że jeśli jest jakikolwiek pominięty, to jest to strata dla Gminy. Jednak trzeba też mieć na uwadze
pracowników.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła uwagę, że każdy nowy
pracownik jak przychodzi do pracy to nie ma od razu 2 czy 3 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak wyraził zdanie, że nie da się od razu
wszystkiego, a nasza Rada i tak jest pod tym względem łaskawa bo w tym roku w powiecie
rawskim nie było podwyżek.
Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zauważyła, że pracownicy dostają też na
koniec roku nagrody. Nie ma wiedzy, kto ile zarabia, ale chyba nie ma nikogo kto odbiera mniej
niż 2 tys. zł – chyba, że dopiero co zaczął pracować.
Sekretarz wyjaśnił skąd się biorą pieniądze na nagrody: ktoś choruje i są zastępstwa, za
które nie dostaje się dodatkowego wynagrodzenia więc powstają oszczędności.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zgłosiła uwagę, że na łuku nowo
wyremontowanej drogi w Sanogoszczy jest woda i zajmuje 3/4 jej szerokości.
Sekretarz stwierdził, że jedyne co może zrobić to zadzwonić do Pani Dyrektor Killman.
Radny Sylwester Stefański podjął temat zachwaszczenia rzeki i rozlewania się jej na
tereny przyległe.
Radny Jarosław Budek wyraził zdanie, że nikt nie chce przystąpić do przetargu na prace
porządkowe przy tym cieku, gdyż wymogi są nie do zrealizowania.

Punkt 9.
Na powyższym Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zamknęła obrady XXX
sesji Rady Gminy.

Na powyższym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa
Protokołowała :
Bogusława Kobacka
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