P R O T O K Ó Ł Nr XXVI
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 29 października 2009 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 12:30
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji

- 15
- 14

Radni nieobecni:
1. Paweł Królak.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
Wójt Gminy
1. Andrzej Latek
2. Wiesława Libera
Skarbnik Gminy
3. Janina Ciesielska
Sekretarz Gminy
Starosta Rawski
4. Józef Matysiak
5. Teresa Łucka
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu
6. Małgorzata Stolarek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu
7. GraŜyna Jarzyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach
8. Jadwiga Gaćkowska
Kierownik GZEAS
9. Marian Krawczyk
Kierownik Referatu Budownictwa
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne
do podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXVI Sesji Rady Gminy
Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
przedstawił proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny od Powiatu Rawskiego
zabudowanej nieruchomości.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009, w
tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w Szkołach Podstawowych i
Gimnazjum.
6. Informacja Wójta Gminy Cielądz, Przewodniczącego Rady Gminy Cielądz i Urzędu
Skarbowego o złoŜonych oświadczeniach majątkowych.
7. Zmiany budŜetu i w budŜecie gminy na rok 2009 – podjęcie uchwały.
8. Interpelacje.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Punkt 2.
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Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji został wyłoŜony do wglądu. Radni do protokołu tego nie
wnieśli uwag i protokół ten został przyjęty jednogłośnie.
Punkt 4.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił Starostę Rawskiego
o zabranie głosu.
Józef Matysiak Starosta Rawski – poinformował, Ŝe w sprawie przejęcia
ośrodka zdrowia w Sierzchowach zostało juŜ duŜo powiedziane, temat był omawiany
wiele razy. Oprócz uchwały Rady Gminy Cielądz uchwałę musi podjąć jeszcze Rada
Powiatu. W Sierzchowach ośrodek zdrowia nadal funkcjonuje, Powiat ma dwa
wyjścia, albo przekazać nieruchomość gminie albo uruchomić procedurę sprzedaŜy.
Nieruchomość składa się z trzech działek, budynek ma dwie kondygnacje,
właścicielem jest obecnie powiat, z tym, Ŝe jeden lokal mieszkalny został sprzedany,
pozostaje lokal uŜytkowy (pow. 103,22 m2), lokal mieszkalny (pow. 44,5 m2) oraz
garaŜ (18 m2). Wycena opiewa na kwotę 165 tys. zł (wartość sprzedanego lokalu 35
tys. zł), do przekazana pozostała zatem wartość ok. 130 tys. zł. wycena jednak nie
jest aktualna. Warunkiem darowizny na cel publiczny jest minimum 15 lat
prowadzenia działalności medycznej.
− Radna Teresa Stępniak - na ten temat rozmawialiśmy juŜ wiele razy, chcemy
jak najlepiej dla naszych mieszkańców, uwaŜam, Ŝe najlepszym wyjściem
będzie, jeśli gmina będzie tym zarządzać. Musimy słuŜyć naszym
mieszkańcom.
− Radny Józef Pytka – wszystko było juŜ wyjaśnione i ustalone, nie ma sensu
dłuŜej dyskutować.

Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt
uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny od Powiatu Rawskiego zabudowanej
nieruchomości.
Za przyjęciem uchwały głosowało - 13 radnych.
Wstrzymał się od głosowania – 1 radny.
Uchwała Nr XXVI/127/09 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn poprosił Wójta Gminy o
przedstawienie informacji o stanie realizacji zdań oświatowych za rok szkolny
2008/2009.
Wójt Gminy Andrzej Latek przedstawił informację o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów
w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum.
Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły:
− Dyrektor Szkoły Podstawowej we Sierzchowach – osiągnięcia uczniów są
spore, dziewczynki z klasy V w konkursie w umiejętnościach polonistycznych
osiągnęły czwarte miejsce w kraju. Jest to bardzo dobry wynik.
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− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – uczniowie naszego gimnazjum mają
dobre osiągnięcia, mamy laureatów w ogólnopolskim konkursie historycznym
„Albus”, ogólnopolskim konkursie recytacji poezji i prozy A. Puszkina i A.
Mickiewicza, w sporcie w lekkoatletyce i piłce noŜnej, w powiatowym festiwalu
piosenki patriotycznej „kocham moją Ojczyznę”.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – dobrze, Ŝe jest duŜo konkursów i uczniowie w
nich uczestniczą, ale jest duŜo artystycznych a mniej tematycznych.
− Dyrektor Gimnazjum Teresa Łucka – nauczyciele prowadzą tematyczne koła
zainteresowań społecznie, przekłada się to na osiągnięcia, jest praca zarówno
z uczniem zdolnym jak i z defektami, organizujemy dowóz dwa razy w
tygodniu.
− Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach GraŜyna Jarzyńska – mieliśmy
godzinę społeczną, ale jesteśmy przestrzegani, Ŝe nauczyciele mogą Ŝądać
wynagrodzenia, teraz nazywa się to zajęciami rozwijającymi zainteresowania i
umiejętności uczniów.
− Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu Małgorzata Stolarek – nie było
nauczyciela, który by nie miał godziny społecznej, uczniowie w tych zajęciach
uczestniczyli nawet po 4 – 5 godzin tygodniowo, po zreformowaniu szkoły
zaprzestano organizacji konkursów. Obserwuje się równieŜ spadek ambicji,
sprawdzian kompetencyjny nie świadczy o niczym bo dzieci i tak pójdą do
gimnazjum, mimo systemu motywacyjnego chętnych uczniów jest coraz mniej.
RóŜne olimpiady od kilku lat są organizowane przez stowarzyszenia, ale są to
konkursy płatne a za wyróŜnienie nie ma nawet Ŝadnego dyplomu. Dobrze
byłoby organizować dla uczniów szkół podstawowych róŜne konkursy
tematyczne na szczeblu powiatowym, w ten sposób zmotywować dzieci do
nauki. Nasze działania skierowane są na to aby efekty nauczania były jak
najlepsze.
− Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn – sprawy oświaty, praca
nauczycieli i dyrektorów są dla nas bardzo waŜne, ale jej efekty nie zaleŜą
tylko od nauczycieli, zaleŜą równieŜ od samych uczniów, od ich rodziców, od
warunków w jakich Ŝyją dzieci.
− Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Teresa Stępniak – a ręce Pań
dyrektor składam serdeczne podziękowania równieŜ dla nauczycieli za
reprezentowanie gminy w konkursach, występach, uroczystościach.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – serdecznie dziękuję dyrektorom szkół,
nauczycielom za trud pracy.
Punkt 6.
Wójt Gminy Andrzej Latek przedstawił informację o złoŜonych oświadczeniach
majątkowych przez pracowników samorządowych i jednostek podległych.
Poinformował, Ŝe oświadczenia zostały złoŜone w terminie i nie było Ŝadnych
nieprawidłowości.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił informację o
złoŜonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Gminy Cielądz.
Oświadczenia zostały złoŜone w terminie, nie było Ŝadnych nieprawidłowości.
Przedstawił równieŜ informację o oświadczeniach z Urzędu Skarbowego z Rawy
Mazowieckiej.
Punkt 7.
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Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła zmiany budŜetu i w budŜecie na
2009 rok – ze względu na sprzedaŜ budynku byłej szkoły podstawowej w
Ossowicach i nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych zwiększono plan
dochodów o kwotę 487.034 zł. Zwiększono plan wydatków w dz. 400 na bieŜące
zakupy i usługi, w dz. 600 na bieŜące usługi i wykonanie budowy drogi w Cielądzu
w kierunku Herco, na dokumentację na drogę Ossowice i Mała Wieś, w dz. 750
zwiększono wydatki na zakup samochodu i materiałów, w dz. 754 na remont
straŜnicy OSP w Mroczkowicach i na wymianę okien w Sierzchowach, w dz. 852
wpłata odsetek od zasiłku rodzinnego, w dz. 921 zwiększono dotację dla
biblioteki, w dz. 926 zwiększono dotację dla LKS. Wyjaśniła, Ŝe środki na remont
OSP w Mroczkowicach nie zostaną w tym roku wydane, ale zostanie złoŜony
wniosek do Leadera, dlatego środki muszą być zabezpieczone w budŜecie.
W dyskusji udział wzięli:
− Radny Józef Pytka – miały zostać środki na dokończenie drogi w
Niemgłowach.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – ale nie na ten rok, na ten rok ustaliliśmy
projektowanie dwóch dróg, uwzględniliśmy je równieŜ w planie wieloletnim,
aby mieć podstawę do przygotowywania dokumentacji, resztę będziemy
omawiać przy planie budŜetu na przyszły rok, na komisjach.
− Radny Tomasz Dewille – szkoła w Ossowicach była zbudowana przez dziedzica
w 1928 roku gmina dobudowała dalszy budynek, wszelkie prace były robione
przez mieszkańców Ossowic, 47 budynków mieszkalnych nie ma asfaltu, do
tej pory nie robiło się nic, bo wszystko szło na szkołę, my Ŝeby coś zrobić
musieliśmy czekać aŜ coś sprzedamy. Na Góry jest 16 zabudowań i jest tylko
Ŝwir.
− Radny Józef Pytka – na komisji ustaliliśmy, Ŝe droga w Niemgłowach ma być
skończona, ta droga juŜ 10 lat się robi.
− Radna Iwona Machnicka – ale nie moŜna majątku traktować w ten sposób, Ŝe
jak nieruchomość jest w danej wsi to wieś jest właścicielem, majątek jest
całej gminy. Czy mienie znajdujące się we wsi jest własnością wsi czy gminy.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – przepisy regulują tę kwestię, mienie jest gminy,
ale ustaliliśmy, Ŝe będziemy rozmawiać równieŜ z mieszkańcami wsi, chcemy
wprowadzić trochę demokracji i brać pod uwagę wolę ludzi, ale dziś
powinniśmy omówić bieŜące zmiany, uchwalcie to co juŜ ustaliliśmy, o reszcie
będziemy dyskutować przy projekcie budŜetu. Mamy kilka miejsc, gdzie
potrzebny jest Ŝwir bo ludzie nie mogą wyjechać, jest ogromne błoto,
objeŜdŜaliśmy teren z panem Krawczykiem i trzeba to zrobić. RównieŜ na
przydomowe oczyszczalnie ścieków mamy zablokowane ok. 800 tys. zł. ;
środki te będą do rozdysponowania jak juŜ wejdzie program.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w
sprawie dokonania zmian budŜetu i w budŜecie gminy na rok 2009.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVI/128/09 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 8.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 9.
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W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
− Radna Iwona Machnicka – w imieniu mieszkańców Wisówki i Gułek dziękuję
Radzie i Wójtowi Gminy za zrobienie dróg, jesteśmy bardzo zadowoleni,
proszę jeszcze o zrobienie czegoś w kierunku domu starców, tam jest straszna
dziura i błoto, ludzie przejeŜdŜają przez cudzą nieruchomość.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – jest sporo tych dziur, kilka wywrotek kamienia
zostało zamówionych i zostanie dosypany w największe dziury, ale na razie
musimy poczekać bo jest błoto. Mamy takŜe inne wydatki, będą potrzebne
pieniądze do Mroczkowic (25 tys. zł z czego 30 % środków własnych), w
Sierzchowach trzeba wymienić okna, jedno okno po ok. 500 zł, trzeba zapłacić
za walec, który stoi juŜ 1,5 roku w Grabicach, naleŜy teŜ kupić drugi.
Odnośnie funduszu sołeckiego wpłynęło 100 % wniosków i generalnie
wszystkie są w porządku, od stycznia będziemy starali się je realizować. W
ubiegłym tygodniu równieŜ okazało się, Ŝe przy drodze, tam gdzie nie ma płyt
jest błoto do pasa, pan Stefański je wygarnął i wsypał kamień, zapłacę jak
będę miał pieniądze. Wpływają równieŜ decyzje od Wojewody na przejęcie
gruntów na mienie komunalne.
− Radny Grzegorz Kwaczyński – czy coś więcej na temat Stolnik moŜna się
dowiedzieć.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – podział trwa, geodeta ma wskazać konkretnie,
buchtę zostawiamy a druga część nieruchomości i wjazd będzie do sprzedaŜy,
powinniśmy to załatwić w I kwartale 2010 roku.
− Radny Lech Owczarek – proponuję po rozbiórce z płyt drogi do Herco
wykorzystać te płyty i zrobić z tyłu budynku Urzędu Gminy parking dla
pracowników urzędu, poniewaŜ przed urzędem nie ma miejsca dla
interesantów, miejsca są zajęte przez pracowników.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – zobaczymy jak te płyty będą wyglądały i czy będą
się nadawać do ponownego wykorzystania.
− Sołtys Wiesław Kruśliński – na drodze od Ossowic do Świnic są straszne
dziury i błoto, na drodze na Górach jest to samo, droga na Osówek teŜ jest
straszna, były tam dwa samochody kamienia, ale to nic nie dało, składaliśmy
równieŜ podanie o zakup przystanku autobusowego dla dzieci.
− Wójt Gminy Andrzej Latek – przystanek został zamówiony, czekamy tylko na
dostawę.
− Adam Kwapisz – zapraszamy do rozgrywek ligowych w halowej piłce noŜnej o
puchar gminy, zgłaszać moŜna się do 15 listopada br. w sekretariacie urzędu
Gminy lub u mnie na specjalnych drukach zgłoszeniowych, kaŜda druŜyna
musi mieć opiekuna, są trzy kategorie wiekowe: szkoły podstawowe,
gimnazjum i „open” (min. 16 lat).
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Olga Kmita.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr Kazimierz Herbsztajn
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