Protokół Nr 32/17
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
w dniu 20 grudnia 2017 roku.
Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji: 11
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności.
Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1.

Paweł Królak

- Wójt Gminy

2.

Sylwester Krawczyk

- Sekretarz Gminy

3.

Józef Matysiak

- Starosta Rawski

Punkt 1.
Zgodnie z § 52 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona
Machnicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała
o godzinie 13.00, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum
i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.
Punkt 2.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła proponowany
porządek posiedzenia, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do
niniejszego porządku.
Do przedstawionego porządku nie zgłoszono zmian. Porządek posiedzenia został
przyjęty przez Komisje jednogłośnie tj.
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 3 głosy „za”
i przedstawiał się następująco
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie na 2017 rok.
4) Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025.
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5) Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu 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”.
6) Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Cielądz na lata 2016-2020.
7) Sprawy różne.
8) Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 3.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Niniejszy temat przedstawił Wójt Gminy. Poinformował, iż zmiany wynikają
z wprowadzenia zadania dotyczącego Gułek oraz zmiany porządkowe – przesunięcia
w budżecie.
Z uwagi na brak pytań i uwag do w/w tematu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona
Machnicka zaproponowała, by przystąpić do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały
sprawie zmian w budżecie.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione zmiany w budżecie: tj:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za”
Komisja Oświaty – 3 głosy „za”.
Punkt 4.
Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Wójt Gminy wyjaśnił w tym punkcie, że zmiana WPF jest pochodną zmian w budżecie.
Dodane więc zostało nowe zadanie – wieloletnie – zwane potocznie „Gułki”. Są bowiem
przyznane środki finansowe i jeszcze w tym roku należy je wydatkować.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag. Komisje przystąpiły do głosowania nad
wyrażeniem opinii i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały tj.:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za”
Komisja Oświaty – 3 głosy „za”.
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Punkt 5.
Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu 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”.
Komentarza do niniejszego tematu udzielił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.
Poinformował, iż projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Sadkowice, która będzie liderem
tego projektu. Łączna wartość zadania to 1,8 mln zł, a w budżecie należy zabezpieczyć środki na wkład
własny i VAT . Dla Gminy będzie więc to zobowiązanie około 1 mln zł. Projekt będzie realizowany
w 2018 i 2019 roku. Sekretarz wyraził zdanie, że jest to trudny projekt, ale uzyskał on pozytywną ocenę
w środowisku i należy zrobić wszystko, by go realizować. Zadeklarowało się około 110 uczestników,
którzy ponieśli już wydatek na audyt.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała jaki będzie koszt.
Sekretarz stwierdził, że teraz szacuje się ok. 1 mln zł, ale postępowanie przetargowe to
zweryfikuje. Są dość duże instalacje zaplanowane . Obserwując rynek raczej nie drożeją instalacje, ale
trudno przewidzieć jak ostatecznie to będzie wyglądało. Sekretarz zakończył stwierdzeniem, że
w przypadku gdyby wniosek nie przeszedł, to mieszkańcy tracą 300 zł, a Gmina 12 tys. zł –
przeznaczone na dokumentację.

Na powyższym zakończyła się dyskusja

w niniejszym punkcie porządku obrad

komisji. Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały tj:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za”
Komisja Oświaty – 3 głosy „za”.
Punkt 6.
W kolejnym punkcie posiedzenia komisji zaopiniowany został projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Cielądz na lata 2016-2020.
Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zabierając w tym temacie głos zaznaczył, że obszar
okresu Programu nie jest zmieniany, a kwestia dotyczy lokali w Gułkach. Na podstawie umowy
użyczenia lokale te zostaną przekazane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W Statucie
i Regulaminie Organizacyjnym GOPS-u są stosowne zapisy o prowadzeniu takich lokali. By
można było realizować wydatki bieżące z projektu należały przekazać lokale GOPS-owi.
Sekretarz dodał jeszcze, że w miesiącu lutym wrócimy do tego projektu – gdy będzie mowa
o adaptacji lokali. Następnie Sekretarz wyjaśnił, że by móc wydać koszty pośrednie, to
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najpierw należy utworzyć lokale wspomagane, czyli np. je wyposażyć. Dlatego jeszcze
w grudniu będą dokonane niezbędne zakupy typu: krzesła, meble. Na pozostałe wyposażenie –
na obmiar oraz prace modernizacyjne – złożony został wniosek o przesunięcie realizacji tych
zagadnień na II kwartał 2018 roku – by były lepsze warunki pogodowe.
Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań Komisje wyraziły jednogłośnie pozytywne
opinie do projektu uchwały:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 3 głosy „za”.
Punkt 7.
W sprawach różnych najpierw głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż
15 grudnia było spotkanie nt. szpitala w Rawie Mazowieckiej, w którym wziął udział Sekretarz
oraz Przewodnicząca Rady Gminy i w związku z tym poprosił o przekazanie informacji ze
spotkania.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa potwierdziła, iż było takie spotkanie
poświęcone trudnej, wręcz dramatycznej sytuacji szpitala oraz by samorządy – Rady Gmin –
dały zielone światło na utworzenie spółki prawa handlowego z ich udziałem, a wkład gmin
to 20 zł od mieszkańca. Ponadto z uzyskanych informacji wynika, że zadłużenie szpitala ma nie
przechodzić na samorządy.
Wójt dopowiedział, że szczegóły powie Starosta na sesji, gdyż planuje dojechać.
Zaznaczył, że uchwała ta, nie niesie za sobą dla gmin żadnych konsekwencji finansowych,
a tylko pozwoli się spotykać i wypracować stanowisko w sprawie dalszych losów szpitala.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zaproponowała, by może poczekać z tą uchwałą
bo jesteśmy pierwsi, którzy będziemy ją podejmować.
Radny Jarosław Budek zauważył, że tyle lat się już ten temat ciągnie, a następnie
zapytał jak Miasto Rawa Mazowiecka zapatruje się na ten temat.
Wójt wyraził zdanie, że miarą szpitala jest, gdy się go potrzebuje.
Radny Grzegorz Rogulski zapytał, czy powstała spółka będzie mogła zaciągać kredyty
na samorządy.
Wójt jeszcze raz zaznaczył, że uchwała dzisiejsza nie niesie za sobą żadnych
konsekwencji finansowych. Dodał, że Starosta nie ukrywa też że prowadzi rozmowy z innymi
podmiotami, ale intencją Starosty je pokazanie też, że zależy również samorządom.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Przemysław Jędrzejczak oświadczył, że
nie zostało to powiedziane, ale jest groźba, że szpital zostanie zlikwidowany.
Wójt stwierdził, że nie ma idealnego szpitala, wszędzie są nerwy i emocje, a dzisiejsza
uchwała ma na celu, by móc dalej rozmawiać.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa podkreśliła, że na wkład do spółki trzeba byłoby
brać kredyt, a mamy takie inwestycje jak SUW czy oczyszczalnia.
Radny Jarosław Budek zauważył, że Starosta chce mieć dokument, że cały Powiat chce
dalszego funkcjonowania szpitala.
Sekretarz zabierając głos w kwestii dlaczego jako pierwsi podejmujemy uchwałę,
przytoczył słowa Starosty, że tylko mają dwa miesiące czasu. Ponadto nawet jak Wojewoda
uchyli tę uchwałę, gdyż nie jest bowiem pewien, czy Wojewoda uzna nasze argumenty zawarte
w uzasadnieniu, to nie będzie żadnych konsekwencji.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa poinformowała też, że była firma zewnętrzna
zainteresowana szpitalem, lecz nie zgodzono się gdyż bez chciała prowadzić szpital bez
oddziału chirurgicznego.
Radny Grzegorz Rogulski zapytał jakie jest zadłużenie szpitala.
Sekretarz poinformował, iż wynosi około 16 mln zł.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zadała pytanie dlaczego powstał
tak duży dług.
Sekretarz stwierdził, że już w 1999 roku – kiedy powstał Powiat – szpital był zadłużony.
Było dużo ludzi zatrudnionych, zaciągano kredyt na spłatę wcześniejszego i to wszystko
nawarstwiało się, a ponadto były też błędy w zarządzaniu.
W tym czasie przybył na posiedzenie Komisji Pan Józef Matysiak - Starosta Rawski.
Po wprowadzeniu przez Sekretarza w temat dyskusji, Starosta zwrócił się do radnych
w kwestii współpracy w zakresie ochrony zdrowia. Uważa bowiem, że jest bardzo
prawdopodobne, że rozwiązana zostanie umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
szpitala. Firma przez cztery lata wpłaciła prawie 4 mln zł czynszu, które to środki poszły na
spłatę zadłużenia. Zwrócili się do dużych podmiotów publicznych sieciowych o przejęcie
kwoty ryczałtu i prowadzenie szpitala lecz nie wiadomo, czy coś z tego będzie. Następnie
Starosta poinformował, iż w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania szpitala zmieniony
został statut SP ZOZ – w razie jakby doszło do zaprzestania działalności przez spółkę. Ta
formuła jest jednak niewydolna i dlatego Zarząd Powiatu zwraca się do samorządów w całym
powiecie rawskim o przystąpienie do spółki celowej. Do takiego działania potrzebna jest
5

jednaka uchwała intencyjna. Ten etap – to by Rady Gmin mogły umocować swoich wójtów do
pracy w tym kierunku. Zaznaczył, że by utworzyć spółkę musi być odrębna uchwała ze
szczegółami o spółce. Stwierdził, że spółkę można utworzyć już z 5 tys. kapitałem
założycielskim, ale jest to niepoważne. Dlatego jest propozycja wstępna, by było 20 zł od
mieszkańca gmin, co łącznie byłoby 1 mln zł i 10 zł od mieszkańca powiatu czyli 500 tys. zł,
w sumie kapitał wynosiłby 1,5 mln zł.
(Na posiedzenie Komisji przybyli radni: Lech Owczarek i Sławomir Zaręba)
Wójt jeszcze raz zaznaczył, że uchwała niniejsza ma charakter intencyjny – do niczego
nie zobowiązuje.
Starosta dodał jeszcze, że uważa, iż byłoby lepszym rozwiązaniem gdyby instytucje,
z którymi są prowadzone rozmowy o przejęciu, podjęły się dalszego prowadzenia szpitala gdyż
byłoby to bardziej profesjonalne.
Na powyższym zakończyła się dyskusja.
Projekt uchwały omawiany w sprawach różnych dotyczący ustanowienia kierunku
działania dla Wójta Gminy Cielądz w obszarze polityki zdrowotnej został poddany pod
głosowanie. Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 4 głosy „za”.
Punkt 8.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
o godz.14.10 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Iwona Machnicka
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa
Przemysław Jędrzejczak
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia
Beata Lewandowska
Protokołowała:
Bogusława Kobacka
6

