P R O T O K Ó Ł N r XX XIII /17
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 20 grudnia 2017 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 14:15
a zakończono o godz.

15:40

Punkt 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 13 radnych
(nieobecni radni: Tymoteusz Damaz i Michał Gaca ) i quorum zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał, otworzyła XXXIII obrady Rady Gminy Cielądz.
Powitała przybyłego na sesję Pan Józefa Matysiaka – Starostę Rawskiego, radnych,
sołtysów, zaproszonych gości.
Listy obecności: radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki 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.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabierając głos wniósł o wprowadzenie
dodatkowego punktu – jako pkt. 4, nowego projektu uchwały dotyczącego szpitala w Rawie
Mazowieckiej.
Więcej uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy
poddała pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wyżej wymienionego wniosku, który
został przyjęty jednogłośnie tj. 13 głosami „za” .
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie Sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu Nr XXXII/17 z sesji Rady Gminy w dn. 29.11.2017 r.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania dla Wójta Gminy Cielądz
w obszarze polityki zdrowotnej.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Cielądz do Projektu, planowanego do
wspólnej realizacji w ramach Poddziałania IV.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – „Odnawialne źródła energii”.

8.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cielądz na lata 2016-2020.
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9.

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

10. Interpelacje.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół Nr XXXII/17 z sesji Rady Gminy z dn. 29.11.2017 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 13 głosami „za”
został przyjęty.

Punkt 4.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania dla Wójta Gminy Cielądz
w obszarze polityki zdrowotnej.
Sekretarz zwrócił się z prośbą, by w treści projektu uchwały w paragrafie 1 dodać dopisek
„ w tym możliwości utworzenia spółki prawa handlowego”. Następnie przedstawił uzasadnienie
do niniejszego projektu uchwały, zwracając uwagę na zadanie własne Gminy wynikające
z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
a dotyczące zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Stwierdził, że
właśnie z tych przepisów wynika, że sytuacja rawskiego szpitala leży też w interesie
mieszkańców Gminy Cielądz i dlatego też jest elementem dzisiejszych obrad.
Następnie głos zabrał Starosta Rawski – Józef Matysiak. Podziękował najpierw, że w tak
ekspresowym tempie może być procedowana niniejsza uchwała. Stwierdził, że temat szpitala jest
tematem, o którym rozmawia się bardzo dużo. Poinformował, że cztery lata temu Rada Powiatu
podjęła uchwałę upoważniającą dyrektora szpitala do wydzierżawienia szpitala spółce AMG.
Przedstawił warunki tej umowy oraz poinformował, że czynsz dzierżawny został ustalony
wysokości 86 tys. zł netto miesięcznie tj. około 1 mln rocznie. Oznajmił, iż przez ten czas były
realizowane różne koncepcje, aż pojawiła się też ustawa o sieci szpitali. Starosta zaznaczył też,
że ani Rada, ani Zarząd nie są uprawnieni do kontroli zadań medycznych. Poinformował, iż
w tym roku było przeprowadzonych 16 kontroli. Dodał, że w poniedziałek Rada Powiatu podjęła
uchwałę o rozszerzeniu SP ZOZ o działalność szpitala. Uchwała musi być jeszcze opublikowana
w Dzienniku Urzędowym, następnie nastąpi proces rejestrowy.
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Starosta oznajmił, iż zwrócili się do samorządów o rozszerzenie kwestii utworzenia wspólnie
z Powiatem spółki. Uchwała niniejsza – to zdaniem Pana Starosty – początek drogi. Jest to
umocowanie do kolejnych działań. Uchwała ta, to też wyraz intencji społeczności lokalnej czy
jest zainteresowana, by istniał szpital. Wszelkie działania dotyczące spółki będą monitorowane,
a teraz chodzi o to, by był czas .
Starosta przedstawił jakie są propozycje finansowe utworzenia spółki tj. 20 zł od mieszkańca –
dla gmin i 10 zł od mieszkańca dla Powiatu, czyli Powiat w sumie 500 tys. zł, a wszystkie gminy
1 mln. Następny etap to byłyby właśnie rozmowy o założeniach finansowych spółki.
Na zakończenie swojego wystąpienia poprosił o pozytywne odniesienie się do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się z zapytaniem do Pana
Starosty, czy jest w stanie powiedzieć, jakie będą późniejsze koszty funkcjonowania spółki.
Starosta stwierdził, iż dzisiaj znana jest tylko wielkość kontraktu, który wynosi 15 mln zł.
Jest to zadanie dla Zarządu spółki, a wielkim sukcesem byłoby, gdyby w pierwszych latach było
bez strat.
Przewodnicząca Rady zapytała następnie, czy zadłużenie obecne szpitala przechodzi na
nową spółkę.
Starosta oznajmił, iż działalność SP ZOZ się bilansuje, a spółka startuje ze swoim
kapitałem od zera, ale te koszty które są przypisane do działalności gospodarczej to są. Dlatego
gdy się zamyka w granicach zera to jest to sukces. Zaznaczył, że jest to zadanie nie tylko
Powiatu, lecz dotyczy wszystkich nas.
Przewodnicząca Rady zapytała o inną alternatywę, którą na posiedzeniu Komisji
przedstawił Starosta.
Starosta potwierdził, że mówił iż szukają inwestora, ale nie przeszkadza to w tworzeniu
spółki np. na działalność typu domy pomocy społecznej, gdyż ten obszar też trzeba
przeanalizować, gdyż Gminy bardzo dużo środków przekazują na ten cel.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Stwierdził, iż debata ta mogłaby trwać
długo. Zwracając się do Starosty wyjaśnił, iż musi zrozumieć ich obawy. Cieszy się jednak, że
jako pierwsza Gmina w Powiecie pokazują, że rawski szpital leży im na sercu. Podkreślił, iż
uchwała niniejsza nie wpływa na finanse, nic nie kosztuje Gminę.
Na powyższym zakończyły się obrady w niniejszym punkcie sesji.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt uchwały był omówiony
również na wspólnym posiedzeniu i został pozytywnie zaopiniowany. Przeczytała następnie
projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym zarządziła głosowanie. Uchwała Nr
XXXIII/200/17 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 5.
Kolejny temat sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Do tematu głos zabrał Wójt Gminy. Stwierdził, iż projekt uchwały był omówiony na
posiedzeniu komisji przed sesją. Zawiera zmiany mające charakter porządkujący.
Do tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż projekt został pozytywnie
zaopiniowany przez poszczególne komisje. Następnie przeczytała projekt uchwały, stwierdziła
kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą.
Uchwała Nr XXXIII/201/17 została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za” i stanowi załącznik
do protokołu.

Punkt 6.
W następnym punkcie porządku sesji obradowano nad projektem uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wójt objaśniając projekt uchwały oznajmił, iż niniejszą uchwałą zapewnia się zgodność
wartości z budżetem i zostaną uaktualnione dochody i wydatki. Ponadto wprowadzone zostało
nowe zadania – realizacja projektu partnerskiego o nazwie „Centrum Usług Społecznych dla
powiatu rawskiego”. Planowana realizacja tego projektu to 4 lata a wartość to ponad 500 tys. zł.
Do niniejszego tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, iż projekt był omówiony na
posiedzeniu wspólnym komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie przeczytała projekt
uchwały, stwierdziła kworum i zarządziła głosowanie nad uchwałą.
Uchwała Nr XXXIII/202/17 została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za” i stanowi
załącznik do protokołu.

Punkt 7.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Cielądz do Projektu, planowanego do wspólnej realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – „Odnawialne źródła energii”.
Wyjaśnień w tym temacie udzielił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk. Oznajmił, iż
pojawiły się wytyczne na temat konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii oraz
dokonane zostało rozeznanie wśród mieszkańców, czy są zainteresowani tym projektem. Okazało
się, że jest duże zainteresowanie. Jest bowiem 110 zgłoszeń na następujące rodzaje OZE:
- fotowoltaika – 47 deklaracji
- solary – 32 deklaracje
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- piece na biomasę – 34 deklaracje.
Niektórzy mieszkańcy złożyli deklaracje na dwa różne źródła energii.
Wartość zadania wynosiła będzie ponad 1,7 mln z tego, około 1 mln Gmina.
Montaż finansowy obejmuje trzy następujące źródła finansowania:
- beneficjenci –mieszkańcy – 24 % plus VAT 8 % lub 23 %
- środki unijne – 76 %
- Gmina - VAT od dotacji.
Sekretarz dodał, że projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Sadkowice, która
będzie liderem tego projektu.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała, że projekt uchwały był
przedmiotem posiedzenia wspólnego Komisji i został pozytywnie zaopiniowany.
W związku z tym, iż do w/w tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań Przewodnicząca
Rady Gminy odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum, po czym odbyło się głosownie nad
uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 13. głosami „za”. Uchwała Nr XXXIII/203/17
stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.
Kolejny punkt porządku sesji dotyczył podjęcia w sprawie zmiany Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cielądz.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przypomniał, iż do budżetu zostało wprowadzone
zadanie pod nazwą Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego. Zadanie to realizowane
jest w partnerstwie z Powiatem Rawskim. Wyjaśnił, iż w ramach tego zadania należy utworzyć
cztery mieszkania wspomagane, które zlokalizowane będą w Gułkach. Dlatego też, proponuje się
wyłączenie tych lokali – jako do tej pory lokali socjalnych, z mieszkaniowego zasobu Gminy.
Lokale te zostaną przekazane jako lokale wspomagane dla GOPS umową użyczenia.
Do przedstawionego tematu nie zgłoszono uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały, stwierdziła kworum,
po czym odbyło się głosownie nad przyjęciem niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta
jednogłośnie – 13 głosów „za”. Uchwała Nr XXXIII/204/17 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
Kolejny punkt dotyczył informacji o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
i wykonaniu uchwał Rady Gminy.
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Wójt Gminy – Paweł Królak poinformował, iż w niektórych miejscach były jeszcze
poprawiane drogi. Poza tym, z racji kończącego się roku jest dużo pracy we wszystkich
jednostkach.

Punkt10.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 11.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1) Radny Tadeusz Miazga zwracając się do Pana Starosty zgłosił wniosek o wycięcie zakrzaczeń
przy drodze powiatowej.
2) Sołtys wsi Ossowice Wiesław Kruśliński zgłosił następujące wnioski:
- dowiezienie więcej tłucznia na drogę na Osówek na długość ok. 100 m.
- położenie asfaltu na drodze przez wieś i na drodze od Sanogoszczy do Świnic – z uwagi na
występujący na tym odcinku duży ruch.
3) Radny Jarosław Budek – wystąpił z prośbą do Wójta i Starosty, by po pracach położenia
światłowodu zostało dobrze później wyrównane, a Panu Sekretarzowi podziękował za
interwencję.
4) Sołtys wsi Sanogoszcz – Ewa Kwiatkowska – Kielan zgłosiła uwagę, że przy drodze
powiatowej od Cielądza do Sanogoszczy jest ułamany czubek drzewa, który zawisł na innym
drzewie.
5) Radna Iwona Machnicka zgłosił dziury na drogach: w Gułkach przy znaku, na mostku
w Wisówce.
6) Sołtys wsi Ossowice Wiesław Kruśliński zaproponował, by w Ossowicach na krzyżówce
założyć próg, gdyż bardzo szybko jeżdżą tam samochody.
7) Radny Tadeusz Miazga zgłosił, iż na choince w Sierzchowach nie świecą się światełka.
8) Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zgłosiła Panu Staroście potrzebę usunięcia
zakrzaczeń przy drodze od Regnowa do Cielądza – na wysokości wsi Łaszczyn, a także by
poprawić stan drogi Rylsk – Cielądz (koło gorzelni) gdyż jest nieprzejezdna.
9) Radny Sylwester Stefański poprosił o informacje na temat inwestycji w Powiecie
planowanych na 2018 rok oraz zwrócił uwagę na stan rzeki, że stwarza zagrożenie.
10) Starosta ustosunkowując się do powyższych wniosków najpierw podziękował, za wszystkie
sygnały dotyczące dróg. Stwierdził jednak też, że szkoda, że nikt nie zauważył drogi od
Sierzchów do Sanogoszczy. Zapewnił, że zanotował wszystkie uwagi i dlatego nie będzie się
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do nich odnosił, a przekaże je do Zarządu Dróg. Poinformował o planowanych zadaniach oraz
o złożonych wnioskach, a na zakończenie złożył życzenia świąteczno-noworoczne.
Przewodnicząca Rady Gminy również złożyła życzenia i poprosiła o ich przekazanie Radzie
Powiatu oraz pracownikom Starostwa.

Punkt 12.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zakończyła obrady XXXIII Sesji Rady Gminy.

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

Bogusława Kobacka
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