P R O T O K Ó Ł Nr VIII/11
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 29 kwietnia 2011 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 13:00
a zakończono o godz. 14:45

Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji

- 15
- 15

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Paweł Królak
Wójt Gminy
2. Wiesława Libera
Skarbnik Gminy
3. Janina Ciesielska
Sekretarz Gminy
4. Małgorzata Stolarek
Dyrektor SP w Cielądzu
5. Teresa Łucka
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu
Dyrektor SP w Cielądzu
6. Grażyna Jarzyńska
7. Renata Lusa
Prezes ZNP w Cielądzu
8. Anna Idzikowska
Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
9. Witold Szymański
Radny Powiatu Rawskiego
10. Jadwiga Gaćkowska
Kierownik GZEAS
Dyrektor GOPS
11. Aldona Trzcińska
12. Maria Ciesielska
Kierownik Referatu Organizacyjnego

oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady VIII Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie zaproponował
aby w porządku obrad zamienić kolejności punktów: punkt 5 omówić w punkcie 4 a punkt 4
w punkcie 5.
Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr VII/11 z Sesji Rady Gminy w dn. 31.03.2011 r.
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4. Ustalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – podjęcie uchwały.
5. Zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok – podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół w Cielądzu.
7. Interpelacje.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy.

Punkt 2.
Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 3.
Protokół Nr VII z Sesji w dn. 31.03.2011 r. został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu
nie wnieśli uwag i protokół zostały przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w związku z tym, że wykonanie
przydomowych oczyszczalni ścieków zostało przełożone w planie na 2012 rok mowa była o
ewentualnej drodze, na którą miało być możliwe dofinansowanie ze schetynówek. Ponieważ
ustalono, że nie będzie możliwe sfinansowanie ze schetynówek a gminy nie stać na kolejną
drogę ze środków własnych proponuje się zmiany w dochodach i przychodach tj.
zmniejszenie kredytu. Planowano 1.697.000 zł, po zmianie jest 897 tys. zł.

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VIII/37/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że w związku przesunięciem
zadania Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na 2012 rok proponuje się
zmniejszenie dochodów i przychodów (kredytu) oraz wydatków. Poinformowała również, że
nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale prawdopodobnie dostaniemy umorzenie pożyczki 64
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tys. zł, zmniejszą się więc rozchody i środki te będzie można przeznaczyć na inne zadanie.
Proponuje się również przeniesienie wydatków 4 tys. zł z administracji publicznej na Policję
w związku z pismem Komendy Powiatowej w sprawie dofinansowania służb normatywnych.
Umowa zostanie podpisana i środki będą rozliczone.

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w
sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VIII/38/2011 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska odczytała negatywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty
w sprawie połączenia szkół: Szkoły Podstawowej w Cielądzu i Publicznego Gimnazjum w
Cielądzu w Zespół Szkół w Cielądzu. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:
− Radny Józef Pytka – po co w takim razie był cały ten bałagan, skoro opinia
Kuratorium jest negatywna, w innych gminach Zespoły zostały utworzone.
− Wójt Gminy Paweł Królak – sam jestem zaskoczony taką opinią, wszystko
wskazywało na to, że opinia będzie pozytywna, delegatura Kuratorium Oświaty w
Skierniewicach wydała opinię pozytywną. Kurator nie chce rozmawiać, ale będę
jeszcze interweniował w tej sprawie. Ponieważ pozytywna opinia Kuratorium Oświaty
jest konieczna do utworzenia Zespołu, na razie Zespołu nie utworzymy.

Punkt 7.
Interpelacji nie zgłoszono.
Punkt 8.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
− Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Trzciński – przedstawił pismo Dyrektor
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w sprawie wsparcia finansowego.
− Dyrektor SPZOZ Anna Idzikowska – gorąco dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą
Sesję, pozwoliłam sobie skierować prośbę o wsparcie finansowe do jednostek
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samorządu terytorialnego z terenu naszego powiatu. Pojawiły się wątpliwości czy
gmina jest organem właściwym, jest takim organem bo gmina ma w zadaniach
własnych ochronę zdrowia, choć nie jest to uszczegółowione. Wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego mogą inwestować w sprzęt, aparatury medyczne, remonty.
To jest nasz wspólny szpital, jeden dla całego powiatu. Szpital boryka się z
niedoborem środków finansowych, NFZ nie finansuje inwestycji ani sprzętowych ani
remontowych a szpital jest w bardzo złym stanie. NFZ nawet w 100 % nie finansuje
leczenia. Zwracam się więc z gorącym apelem do Państwa o uwzględnienie naszego
szpitala w budżetach na kolejne lata. Będziemy sięgać po środki unijne, kredyty, ale
jeżeli możecie Państwo nas choć trochę wspomóc to proszę o uwzględnienie takiej
pomocy. Szpital posiada 164 łóżka, z których 90 % kwalifikuje się do wymiany, mają
po 25 lat, są stare a standardy są podwyższane, sprzęt musi być najwyższej jakości.
Proszę o rozważenie zakupu łóżek szpitalnych.
− Radny Grzegorz Stępniak – jaki jest koszt jednego takiego łóżka.
− Dyrektor Anna Idzikowska – zwykłe łóżko kosztuje ok. 2.500 zł, w ubiegłym roku
otrzymaliśmy od trzech jednostek samorządu terytorialnego po 10 tys. zł.
− Radny Tomasz Dewille – czy szpital przygotowuje się do sprywatyzowania.
− Dyrektor Anna Idzikowska – szpital nie powinien być prywatny, ustawa daje jedynie
możliwość

przekształcenia

szpitali

w

spółki,

nawet

jeśli

szpital

zostanie

przekształcony w spółkę prawa handlowego to nadal będzie pełnił funkcję publiczną.
Przygotowania do przekształcenia trwają i prawdopodobnie szpital zostanie
przekształcony, ale z pewnością wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zostaną
o tym poinformowane.
− Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Stępniak – to nie jest tylko rawski szpital,
to jest szpital służący nam wszystkim, każdy z nas z niego korzysta lub członkowie
naszych rodzin, mieszkańcy naszej gminy na pewno zgodziliby się abyśmy pomogli
szpitalowi na tyle, na ile możemy. Powinniśmy przekazać jakieś środki.
− Radny Grzegorz Stępniak – czy ma powstać nowe skrzydło szpitalne.
− Dyrektor Anna Idzikowska – jest to koniecznością, są środki na ratownictwo
medyczne, mamy ewakuacyjną izbę przyjęć, chcemy zawalczyć o środki na
rozbudowę pod kątem szpitalnego oddziału ratunkowego, konieczny jest zakup
aparatury medycznej.
− Radny Jarosław Budek – czy szpital osiąga jakieś dochody czy długi rosną.
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− Dyrektor Anna Idzikowska – dług został powstrzymany, jednak za 2010 rok znów
pojawiła się strata ponieważ NFZ od 2008 roku utrzymuje przychody na tym samym
poziomie a przecież koszty rosną (rosną ceny leków, sprzętów, VAT itd.). Szpital nie
powinien mieć długów, ale NFZ zakłada, że szpital powinien przyjąć określoną liczbę
pacjentów i za większą ilość nie płaci, to są tzw. „świadczenia ponadlimitowe”. A jak
do szpitala trafia pacjent to szpital przecież nie może go odesłać. Tracimy płynność
finansową, dlatego pracujemy nad nowymi rozwiązaniami.
− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – proszę radnych o zastanowienie
się nad ewentualną kwotą pomocy i przedyskutujemy sprawę na wspólnych
komisjach.
− Sołtys Piotr Pawlak – aleja w Stolnikach – są coraz większe odrosty, należy je wyciąć
i zadbać o to.
− Radna Renata Jakubik – proszę o równiarkę za Sanogoszczą w kierunki Wali.
− Iwona Machnicka – dziękuję za równiarkę do domu starców, jak będzie równiarka
proszę żeby się ktoś zgłosił do sołtysa Wisówki, to pokieruje i w stronę Grabic do
Sutku, proszę o żwir do domu starców. Czekamy również na przystanek.
− Wójt Gminy – równiarka będzie po długim weekendzie, myślę, że p. Jura spełnia
nasze oczekiwania. Do domu starców będą ze 2 – 3 wywrotki. Co do przystanku
jestem po rozmowie z jednym z fachowców, do połowy maja ma być zrobiony.
− Sołtys Franciszek Zieliński – należy zakopać przepust, droga koło Bety – dreny, przed
K. Czechem w stronę Jakubika, napisać pismo do wykonawcy żeby w ramach
gwarancji poprawić drogę bo są pęknięcia.
− Sołtys Leszek Janeczek – potrzebna jest lampa w baraku.
− Kierownik Referatu Organizacyjnego Maria Ciesielska – należy przygotować
dokumentację i budować.
− Radny Józef Pytka – jaki jest zakres czynności pracowników z prac interwencyjnych,
płacimy im a oni robią chodniki w Cielądzu przy posesjach prywatnych.
− Wójt Gminy Paweł Królak – w zakresie mają sprzątanie, koszenie, drobne remonty
wokół majątku gminy.
− Radny Adam Michalak – uważam, że powinni czyścić przy chodnikach, trawa zarosła
i bardzo ładnie to zrobili.
− Radny Jerzy Pieczątka – to należy do obowiązków właścicieli posesji dbać o chodniki
przy ich posesjach a nie do gminy.
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− Wójt Gminy Paweł Królak – są też odpływy przy drodze wojewódzkiej i rowy też
trochę trzeba zrobić, to jest naprawdę dobrze zrobione.
− Sołtys Wiesław Kruśliński – droga prosto do lasu do drogi z Rawy do Rzeczycy nie
ma dojazdu, nie można przejechać, trzeba coś z tym zrobić. Czy droga na Ossówek
będzie robiona.
− Wójt Gminy – na razie nie będziemy jej robić bo jest przejezdna, jeden właściciel
będzie budował dom, przyjadą ciężkie sprzęty i nam zniszczą a odnośnie drogi do lasu
to pojedziemy i obejrzymy jak to wygląda.
− Radny Jarosław Budek – proszę o równiarkę do Kazimierza Czecha od Herko.
− Sołtys Małgorzata Rosa – proszę o kamień na drogę Łaszczyn-Topielice.
− Wiceprzewodniczący Rady Michał Trzciński – czy można z funduszu sołeckiego
zamienić remont dachu w Mroczkowicach na drogę.
− Skarbnik Gminy – miały być szkolenia odnośnie funduszu sołeckiego, ale większość
gmin z naszego województwa nie wyodrębniała funduszu i szkolenia były
odwoływane bo nie było chętnych, tak naprawdę nie ma się skąd dowiedzieć jak to
wszystko ma funkcjonować. Pierwszy rok zrobiliśmy, nie wiadomo kto i w jaki
sposób ma to sprawdzać, jak to w ogóle będzie.
− Radny Tomasz Dewille – proszę o żwir - asfalt do Świnic przy p. Jaśkiewiczu (wyjazd
z łąki jest bardzo podniesiony), proszę o dwa samochody żwiru na odcinek w kierunku
za panią Lesiewicz, na samym dołku w prawo do p. W. Pietrzaka trzeba podnieść
żwirem.
− Sołtys Tadeusz Miazga – proszę o równiarkę na drogę do Mroczkowic, nad polem p.
Zygmuntowskiego były wycięte topole i wystają na drogę gminną, mógłby to ktoś
zabrać.
− Radny Michał Trzciński – ja mogę to sprzątnąć.
− Sołtys Paweł Trzciński – potrzebne są środki na drogę koło Zalesia, nie mamy z
funduszu sołeckiego.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – jeśli chodzi o fundusz sołecki to wszyscy sołtysi
dostali zawiadomienia z terminem składania wniosków, wnioski złożyło 15 sołtysów,
Ci, którzy nie złożyli nie mają funduszu. Te pieniądze nie są odkładane, znajdują się w
budżecie. Mamy ogromne koszty, za oświetlenie publiczne wydaliśmy 35 tys. zł w I
kwartale, to jest 50 % planowanych środków, VAT jest 23 % i światło zdrożało.
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− Radny Józef Pytka – ale lampy za długo się świecą np. latem do 12 w nocy, nie
powinny się świecić tak długo.
− Przewodniczący Rady Gminy – na lato lampy powinno się wyłączyć albo tylko
godzinę niech świecą między 11 a 12 w nocy.
− Radny Jerzy Pieczątka – droga od krzyża do Małego Rylska jest powybijana,
potrzebna jest równiarka i obcięcie krzaków – droga powiatowa od Cielądza do
Łaszczyna.
− Radny Józef Pytka – czy pod wiaduktem od Zusk do drogi Nowomiejskiej będzie
dokończone.
− Radny Powiatu Witold Szymański – jest w wieloletnim planie inwestycyjnym, ale
jakie są finanse każdy wie. Przewidziana na pewno jest droga do Ossy. W planach jest
również droga Matyldów- Świnice do Sanogoszczy jeśli dobrze pamiętam to za dwa
lata.

Dyrektor GOPS Aldona Trzcińska przekazała radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie. Poinformowała, że na pewno będą z tym Programem związane jakieś koszty,
jakie gmina będzie musiała ponieść. Program zostanie przedstawiony na następnej Sesji Rady
Gminy.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przekazała radnym sprawozdanie finansowe Gminy
Cielądz za 2010 rok.

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady VIII
Sesji Rady Gminy.
Protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
mgr Olga Kmita.
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