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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIV  
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 29 lipca 2010 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz. 12:00 

 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji            -  14 
 
Radni nieobecni: 

1. Lech Owczarek. 
 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 
1. Andrzej Latek   Wójt Gminy 
2. Wiesława Libera   Skarbnik Gminy 
3. Janina Ciesielska   Sekretarz Gminy 
4. Urszula Przerwa    Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  

Starostwo Powiatowe Rawa Mazowiecka 
5. Adam Kwapisz   Prezes „Cymbarki” 

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie 

zaproponował aby w porządku obrad wprowadzić następujące zmiany: w punkcie 4 omówić 

pkt. 7, wykreślić pkt. 5 i w jego miejsce omówić pkt. 4, punkt 6 przesunąć na punkt 7, a jako 

punkt 6 wprowadzić dodatkowy punkt: 

− podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania za I półrocze budżetu Gminy Cielądz oraz określenia informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.    

 
Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany  

porządek obrad: 

 

porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

4. Przedstawienie pisma Zarządu Powiatu Rawskiego  sprawie rozważenia kwestii 

utworzenia spółki prawa handlowego w przypadku likwidacji SPZOZ. 

5. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2010 – podjęcie uchwały  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

za I półrocze budżetu Gminy Cielądz oraz określenia informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego samorządowej instytucji kultury.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 

przejazdu przez działkę Nr 206 we wsi Cielądz. 

8. Interpelacje. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

 
Punkt 2. 

Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

Protokół z poprzedniej Sesji został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu tego nie wnieśli 

uwag i protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił pismo Zarządu Powiatu 

Rawskiego Nr ZPS.UP.0171-5/10 z dnia 30.06.2010 r. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

  

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego Urszula Przerwa – 

w zeszłym roku podjęli państwo uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowano projekt 

Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. W 

uchwale tej Rada Powiatu wyraziła wolę dokonania zmian organizacyjno-prawnych SPZOZ, 

polegającej na jego likwidacji i utworzeniu spółki prawa handlowego, w której Powiat 

Rawski miałby wszystkie udziały. Jednakże zmieniła się interpretacja przepisów i pojawia się 

możliwość utworzenia spółki prawa handlowego z udziałem Powiatu i samorządów gmin. 

Dlatego Zarząd Powiatu Rawskiego zwrócił się do samorządów gmin z naszego terenu o 

rozważenie kwestii utworzenia wspólnie z powiatem spółki prawa handlowego. Przy 

inwestycjach, jakie są niezbędne w nowej jednostce powiatowi będzie trudno samemu 
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utrzymać NZOZ.  Konieczne są ogromne nakłady finansowe, bazę lokalową i sprzętową 

trzeba dostosować do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym, sanitarnym pomieszczenia i 

urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Musi być również zwiększony zakres usług, konieczna 

jest budowa nowego pawilonu (na ok. 150 łóżek). Wstępny koszt tej inwestycji szacuje się na 

ok. 50 mln zł, konieczny jest także zakup nowych sprzętów i aparatur medycznych, 

dostosowanie starej bazy lokalowej do zabezpieczenia usług  długoterminowych.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

− Wójt Gminy Andrzej Latek – a jak obecnie wyglądają sprawy związane z wykonaniem 

Uchwały Rady Powiatu z zeszłego roku.  

− Dyrektor Urszula Przerwa – obecnie opracowujemy warunki przetargu, wystąpiliśmy 

do kilku podmiotów z ogólnym zaproszeniem do współpracy, są trzy potencjalne 

podmioty, które  już prowadzą szpitale. Jest zainteresowanie taką formą przejęcia, ale 

zainteresowani pytają o konkretne warunki, które dopiero opracowujemy. Przetarg ma 

być w połowie sierpnia.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – w szpitalu niby coś się dzieje, poprawiły się izby 

przyjęć, ale na rozwój na razie nie widzę szans. Nasza gmina ma jeszcze ośrodek 

zdrowia w Sierzchowach, którym też trzeba się zająć, dostosować go do wymogów 

przepisów i włożyć ogromne nakłady finansowe. 

− Dyrektor Urszula Przerwa – szpital jest naszym wspólnym dobrem. 

− Wójt Gminy Andrzej Latek – to jest dobro wszystkich mieszkańców, ale nie trzyma 

się wszystkiego za wszelką cenę, tylko to, co jest naprawdę potrzebne. Specjaliści 

powinni się wypowiedzieć jakie oddziały, specjalizacje są konieczne. Nie możemy 

tego zostawić i udawać, że nic się nie dzieje, ale przede wszystkim musimy robić to, 

co do gminy należy, co musimy robić.  

− Radna Teresa Stępniak – czy szpital w Tomaszowie Mazowieckim został już 

przekształcony.  

− Dyrektor Urszula Przerwa – tak, jest spółką należącą do samorządu.  

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – jakie będą dalsze działania, jeżeli samorządy 

gmin nie przystąpią do spółki.  
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− Dyrektor Urszula Przerwa – jeśli gminy nie przystąpią, pójdziemy torem przekazania 

podmiotowi zewnętrznemu. Na razie mamy opinie dwóch samorządów Sadkowic i 

gminy Rawa Mazowiecka.  

− Wójt Gminy – czy możemy poznać ich opinie.  

− Dyrektor Urszula Przerwa  - samorządy te nie zdecydowały się przystąpić ze względu 

na brak środków finansowych.  

− Radny Jarosław Budek – my jako radni niewiele na ten temat wiemy. Dokumenty 

przetargowe będą wiele określać. Szpital cały czas się zadłuża, są straty.  

− Dyrektor Urszula Przerwa – warunki, na jakich mienie byłoby wydzierżawione będą 

określone, podmiot musiałby przedstawić koncepcję dalszych działań. My jako powiat 

mamy w planie szpitalny oddział ratunkowy, opiekę długoterminową. Straty są 

związane z obsługą starego zadłużenia, gdyby tej obsługi nie było to działalność 

bieżąca by się bilansowała, ale to również jest za mało na jakikolwiek rozwój. Nam 

zależy na zwiększeniu zakresu świadczeń (sprzętu, aparatury medycznej) a nie samych 

łóżek.  

− Radny Jarosław Budek – uważam, że jeżeli będziemy mieli jakiś wgląd do 

dokumentacji, będziemy więcej wiedzieć na ten temat, to wtedy będziemy mogli 

podjąć jakąś decyzję.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – jest za wcześnie aby określić, jakie środki finansowe 

gmina miałaby wyłożyć i kiedy, ale kwoty są ogromne. Sytuacja budżetów gminnych 

jest bardzo trudna, trzeba się zastanowić czy gminy na to stać. Myślę, że należy 

zorganizować spotkanie wspólnie z innymi samorządami, przedyskutować problem 

wspólnie i zastanowić się. Jeżeli oczekują Państwo decyzji natychmiast to myślę, że 

jest ona negatywna i naszej gminy nie stać aby do spółki przystąpić, ale jeśli jest 

trochę czasu na rozpoznanie, dyskusję to zobaczymy. Bardzo proszę o przekazanie 

panu Staroście, że chcielibyśmy aby zorganizował wspólne spotkanie z innymi 

samorządami aby omówić temat i poznać inicjatywę wszystkich samorządów.  

− Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn -  uważam, że wniosek Wójta o 

zorganizowanie spotkania jest bardzo dobry, powinniśmy spotkać się na szczeblu 

powiatowym i omówić wszystkie kwestie, nawet jeśli chcielibyśmy przystąpić do 

spółki, powstaje pytanie czy udźwigniemy taki ciężar.  
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Wszyscy radni opowiedzieli się za wnioskiem o zorganizowanie spotkania z innymi 

samorządami przed podjęciem ostatecznej decyzji.  

 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego poinformowała, że 

przekaże Panu Staroście prośbę Rady Gminy o zorganizowanie spotkania z innymi 

samorządami.   

 

Punkt 5. 

Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt zmian budżetu i w budżecie gminy: 

zwiększenie planu dochodów w związku z większym wykonaniem niż planowano w uchwale 

budżetowej o kwotę 54.450 zł, zwiększenie planu wydatków o tę kwotę (24.450 zł na zasiłki 

celowe i 30.000 zł na remont budynku buchty w Stolnikach); zmniejszenie przychodów 

zaplanowanych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i pożyczki na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 

116.699 zł ze względu na to, że po przetargu kwota jest niższa niż planowana w budżecie, w 

dz. 900 zmiany w inwestycjach i zakupach inwestycyjnych na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z udziałem środków z UE i w dz. 926 zmniejszenie wydatków na zakupy 

inwestycyjne i zwiększenie na zakupy usług.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXIV/149/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6.  

Skarbnik Gminy Wiesława Libera – poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o 

finansach publicznych, Rada musi podjąć uchwałę, w której określa, w jakim zakresie i 

formie będzie robiona, co będzie zawierała informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 

budżetu Gminy oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury.  
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Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Teresa Stępniak przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu 

Gminy Cielądz oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury. 

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXIV/150/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. 

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – poinformowała, że firma Herco, która ma swoja siedzibę 

w Cielądzu wykupuje grunty od osób prywatnych m.in. od p. Władysława Wieteski. Pan 

Wieteska mógłby sprzedać grunt i zostawić sobie część, na której znajduje się las. Jednakże 

nie miałby dojazdu do lasu, dlatego mógłby sprzedać jeśli na działce Nr 206 byłaby 

ustanowiona służebność przejazdu i przechodu. Działka Nr 206 stanowi mienie komunalne 

gminy, są tam jedynie krzaki i doły, potrzebna jest uchwała Rady Gminy wyrażająca zgodę na 

ustanowienie takiej służebności. Przedstawiła fragment mapy zasadniczej z koncepcją 

podziału nieruchomości składającej się z działek nr 202/2, 203, 204 oraz koncepcją 

ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu do działek nr 202/3, 203/1 i 204/1, 

które powstaną w wyniku podziału nieruchomości.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

Od głosu wstrzymał się 1 radny.   

Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXXIV/151/2010 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 8. 

Interpelacji nie zgłoszono.  
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Punkt 9. 

W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

− Przewodniczący Rady Kazimierz Herbsztajn – przedstawił pismo Starosty Rawskiego 

Nr R.SK.0020-1/10 z dn. 15.06.2010 r. dot. zmiany granic okręgów wyborczych. 

− Prezes „Cymbarki” Adam Kwapisz – Wójt Gminy w dniu 22.08.2010 r. organizuje 

„Piknik Rodzinny” w parku w Cielądzu, zapraszamy wsie do zrobienia wystawek 

regionalnych potraw, prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Urzędu. Piknik ma być 

w godz. 14:00 – 24:00. Przewidujemy występy zespołów ludowych, biesiadnych, 

mamy potwierdzenia od zespołów „Wilkowianie”, „Wspomnienie”, „Cymbarka”. 

− Wójt Gminy Andrzej Latek – najważniejsze żebyście Państwo się zorganizowali na 

poszczególne wsie i przyszli, uczestniczyli w Pikniku, są namioty, prosimy 

przedstawicieli wsi o zgłaszanie się, deklaracje prosimy składać na początku sierpnia, 

zachęcam wszystkich do udziału. 

− Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Teresa Stępniak – przedstawiła pismo 

Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z prośbą o pomoc finansową powodzianom z terenu 

gminy. 

− Radny Józef Pytka – uważam, że należy zorganizować zbiórkę pieniężną, czy zboża. 

− Radna Teresa Stępniak – ale tu chodzi o środki finansowe na remonty itp.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – na następną sesję przygotujemy projekt uchwały na kilka 

tysięcy złotych z budżetu gminy, chociaż z 5 tys. zł aby wesprzeć gminę Gąbin.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska -  po zbiorach można będzie zorganizować zbiórkę 

zboża. 

− Wójt Gminy Andrzej Latek – odnośnie zboża i innych artykułów trzeba się będzie z 

nimi skontaktować, a na razie mowa jest o pieniądzach.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – dzwonił lekarz powiatowy weterynarii, w 

Kurzeszynie jest przeładunek, stamtąd mogliby zabierać, ale dopiero po żniwach lub 

wykopkach ziemniaków zorganizujemy zbiórkę. 

− Wójt Gminy Andrzej Latek – możemy zrobić zbiórkę w połowie sierpnia i zbierać do 

końca sierpnia a we wrześniu zawieść, uważam też, że sołtysi mogą zrobić zbiórki we 
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wsiach, ale tylko z dobrego serca, nie z przymusu, można przygotować pismo o 

zbiórce, listy, pokwitowania, kto i ile ofiarował.  

− Radna Teresa Stępniak – na prośbę proboszcza Parafii Cielądz zwracam się z prośbą o 

dofinansowanie ok. 20 tys. zł na zakup kruszywa i utwardzenie parkingu koło kościoła 

w Sierzchowach, ok. 600 m2, powinniśmy zrobić ten parking, możemy jednego roku 

zrobić jeden a następnego drugi.  

− Wójt Gminy Andrzej Latek – temat parkingu jest nam znany, były pisma, 

rozmawiałem z proboszczem, informowałam jak sprawa wygląda, że potrzebne są 

dokumenty, kosztorys od właściciela gruntu, byłaby okazja, jak będzie sprzęt na 

miejscu, ale jeżeli ma być dotacja z gminy to kosztorys musi być, inaczej się nie da. A 

dotąd dokumentacji odnośnie tego, ile m2, jaka ziemia, jakie materiały, nic nie ma.  

− Radny Józef Pytka – może ten odcinek podzielić na trzy podmioty: Powiat, Gmina i 

jakąś zbiórkę zrobić w Parafii. 

− Wójt Gminy Andrzej Latek – z tego co wiem to Powiat tez już był proszony o odcinek 

w kierunku wyjazdu na Bartoszówkę, a my jesteśmy proszeni o odcinek z drugiej 

strony (przy cmentarzu, wzdłuż płotu). Zróbmy jakieś spotkanie z Radą Parafialną, 

muszą jakąś dokumentację przygotować, nie może być tak, że bez żadnych 

kosztorysów coś dofinansujemy, takie jest prawo.  

− Radna Elżbieta Wieteska – proszę o załatanie dziur na drodze powiatowej od 

Sierzchów do Gortatowic, przed Gortatowicami dziury są straszne, szczególnie na 

zakrętach, przy skręcie na Kuczyznę. 

− Wójt Gminy Andrzej Latek – już o to prosiłem bo dziury są straszne.    

− Sołtys Bożena Woźniak – proszę o żwir na drogę gminną koło p. Jana Budnika  i 

przycięcie krzaków od strony posesji oraz o żwir koło posesji p. Budziszewskiej w 

kierunku Lewina. 

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – jaka jest Państwa wola odnośnie parkingów przy 

kościołach. 

− Radny Jerzy Pieczątka – uważam, że nie możemy wyrazić woli skoro nie mamy 

żadnego rozeznania, jaka cena, żadnego kosztorysu, jakie środki są potrzebne. 

− Sołtys Wiesław Kruśliński – czy droga na Górach będzie robiona. 
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− Wójt Gminy Andrzej Latek – myślimy o tej drodze, ale w pierwszej kolejności będzie 

robiona na Ossówku, reszta w miarę możliwości. 

− Radny Tomasz Dewille  - wyjazd na most za p. Adamem Kamińskim jest utrudniony i 

na drodze w Cielądzu są doły. 

− Radny Adam Cieślak – przypominam, że poprzedniej sesji zgłaszałem wniosek o 

kamień na drogę od Gułek w stronę p. Kłosa.  

− Radny Mirosław Michalak – dziękuję za kamień i równiarkę, zaczynają już robić 

odcinek 0od asfaltu do Parolic – wożą kruszywo i walec jeździ, maja być robione trzy 

odcinki.  

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady 
XXXIV sesji Rady Gminy. 
 
Protokół zakończono i podpisano.  
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
Protokołowała :      /-/ mgr Kazimierz Herbsztajn 
/-/ mgr Olga Kmita.  
 


