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Sesję rozpoczęto o godz. 9:00 

a zakończono o godz.      9:15. 

 

Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 12 radnych i quorum 

zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła XXXI – nadzwyczajną sesję  Rady 

Gminy Cielądz.  

Powitała przybyłych na sesję radnych oraz zaproszonych gości. 

Listy obecności: radnych oraz zaproszonych gości, stanowią załączniki do protokołu.  

 

Punkt 2. 
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, że wszyscy radni wraz                                   

z zawiadomieniem o sesji otrzymali też materiały tj. stanowisko, które planowane jest do podjęcia 

- w sprawie rozbudowy szpitala imienia Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej i zapytała, czy są 

uwagi bądź wnioski do porządku obrad. Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. 

Wobec tego porządek obrad zawierał następujące punkty: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie stanowiska w sprawie rozbudowy Szpitala im. Świętego Ducha w Rawie 
Mazowieckiej. 

4. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy.  

Punkt 3.  

Przystąpiono do obrad nad projektem stanowiska w sprawie rozbudowy Szpitala im. Świętego 

Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa o przybliżenie tematu poprosiła Wójta Gminy Pawła 

Królaka. 

Wójt Gminy wytłumaczył najpierw, iż zwołana została sesja nadzwyczajna, by przyjąć 

stanowisko, gdyż w naszym statucie nie ma regulacji o sesjach wspólnych z innymi samorządami i 

by nie spowodować konfliktu w Starostwie oraz by uniknąć zarzutów, że nieprawidłowo przyjęte 

zostało stanowisko. 

Wójt Gminy stwierdził, że w przyjęciu stanowiska chodzi przede wszystkim                                       

o wzmocnienie tego postulatu i starań w zakresie rozbudowy szpitala. Dodał, że jeżeli chodzi                            
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o obecną rozbudowę szpitala prace idą zgodnie z harmonogramem i sądzi, że w listopadzie będzie 

oddana pierwsza część rozbudowywanego szpitala. W sprawie planowanej rozbudowy oznajmił, 

iż szacunkowy koszt  to ok. 40 000 000 zł,  który możliwe, że jest lekko zawyżony ze względu na 

to co dzieje się na rynku. Zaznaczył, że na pewno przyjdzie czas, żeby się zmierzyć z kolejną 

pomocą dla powiatu rawskiego, ale nie chciałby dzisiaj na ten temat mówić.  

W dyskusji nad tematem stanowiska głos zabrała radna Jadwiga Mantorska. Zapytała, czy to 

ma być odrębny - nowy szpital, czy w planach jest po prostu tylko rozbudowa.  

Wójt odpowiedział, że aktualnie jest realizowana rozbudowa, ale jest planowana kolejna, 

nowa rozbudowa. Dodał, że w zamierzeniach Starostwa Rawskiego, Pana Starosty Józefa 

Matysiaka jest, żeby stary szpital, istniejący, został przekształcony dla celów opieki paliatywnej.  

Z kolei głos zabrał Radny Grzegorz Stępniak, który zapytał o wysokość planowanej  pomocy 

finansowej. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż na tym etapie nie są określone żadne kwoty, ani od Gminy, ani od 

mieszkańca. Dyskusja była burzliwa wśród przedstawicieli samorządów. Niektóre Gminy jak np. 

Rawa Mazowiecka otwarcie mówiły, że nie będzie ich stać na dofinansowanie i tylko symboliczne 

kwoty przeznaczą, po to by wywiązać się z podjętego stanowiska. 

Na powyższym zakończono dyskusję nad projektem stanowiska w sprawie rozbudowy 

Szpitala im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Przewodnicząca przystąpiła do odczytania projektu stanowiska, przed głosowaniem 

stwierdziła kworum 12. radnych, a następnie odbyło się głosowanie nad jego przyjęciem. 

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie tj. 12. głosami „za” i wraz z imiennym wykazem 

głosowania stanowią załączniki do protokołu  

Punkt 4. 

  Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdziła, że wyczerpany został porządek 

obrad i o godz. 9:15 zamknęła obrady XXXI - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cielądz.  

 Na powyższym protokół zakończono.  

 

              Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Protokołowała                                                                       Małgorzata Rosa 

Bogusława Kobacka   


