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                                                                                            Podczas uroczystej Gali Radomskiego  
                                                                  Biznesu, która odbyła się w dniu 
                                                                  20 kwietnia 2001 roku w budynku 
                                                                  Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, 
                                                                  kapituła konkursu przyznała 
prestiżowy tytuł Menedżera 2000 roku Panu Henrykowi Maziarkowi 
prezesowi firmy Rol–Mot w Ciepielowie. 
                                                                                   
 
 
 

  
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

W BIULETYNIE : 
 

◄Menedżer roku 2000◄Z posiedzeń Zarządu ◄Finanse Gminy  
◄ Spacerkiem po Gminie  ◄  Z ostatniej sesji  ◄ Sprawozdanie SP ZOZ  

◄ Gminny Program ◄ Porady prawne Sekretarza  ◄Wiadomości sportowe ◄Od redakcji 

http: www.ciepielow.pl     e-mail: gmina@ciepielow.pl

                  Henryk Maziarek – Menedżer roku 2000  



 

                                                                                                                                      
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ABSOLUTORIUM 200

FINANSE GMINY 

- Zarząd Gminy przygotował sprawozdanie z wykonania budżetu za 2000 rok. 
Realizacja planu wydatków w stosunku do przyjętego w uchwale budżetowej 
planu, który wynosił 6.994.599,-zł została wykonana w kwocie 6.687.424,-zł. 
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 566.982,-zł, ( co stanowi 
8,5% wykorzystania rocznego budżetu gminy), zaś wydatki bieżące stanowiły 
kwotę 6.120.842,-zł. 
-rozstrzygnięto przetarg na usługi rzeczoznawcy majątkowego  
w celu sporządzenia wyceny majątku stanowiącego własność  
gminy przeznaczonego na sprzedaż w roku 2001/2002. Przetarg wygrał oferując 
najniższą cenę 9150,-zł Pan Krzysztof Zaborski z Lipska pełnomocnik PPHU 
„Wycena”, najdroższa oferta wynosiła 12.000,-zł. 
-ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej  
w Ciepielowie etap 2 zadanie 3, o długości 750mb. Przetarg zostanie 
rozstrzygnięty w dniu 24 maja 2001r. 

SPRAWOZDANIE SP ZOZ. 
        Na ostatniej sesji Rady Gminy 
Kierownik Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Ciepielowie złożył 
sprawozdanie z działalności zakładu 
za 2000 rok. W roku 2000 do 
leczenia w zakładzie zapisanych  
było 5600 osób. Zakład zatrudniał 3 
lekarzy ( na pełnych etatach),lekarza 
ginekologa ( 3 godziny tygodniowo), 
5 pielęgniarek, 1 położną, 
księgowego ( na 1/3 etatu),                
2 sprzątaczki(na pełny etat i ½ etatu) 
oraz palacza c.o. ( na sezon 
grzewczy). W ciągu ubiegłego roku 
udzielono 15 347 porad, w tym 2958 
porad profilaktycznych i 555 wizyt 
domowych. W ogólnej liczbie porad 
udzielono 5076 porad dla dzieci        
( w tym 1948 profilaktycznych i 127 
wizyt domowych). Udzielono 958 
porad w przychodni dla kobiet.  

Podstawą finansowania zakładu jest 
kontrakt z Mazowiecką Regionalną Kasą 
Chorych. W roku 2000 będącym 
pierwszym rokiem funkcjonowania 
zakładu, przychody wyniosły 419 
827,90,-zł, wydatki zaś 374 834,02,-zł, 
pozostało   63 000,88,-zł. W celu 
usprawnienia pracy zakładu oraz 
umożliwienia dojazdu do pacjentów na 
wizyty domowe, lekarze pracujący w SP 
ZOZ w Ciepielowie mają przydzielone 
miesięczne ryczałty samochodowe: 300 
km ( kierownik zakładu), 200 i 150 km 
pozostali lekarze. Spośród badań 
dodatkowych w zakładzie wykonywane 
były badania elektrokardiograficzne        
i badania poziomu glukozy we krwi. 
Pozostałe badania wykonywane były       
w ZOZ-ie w Lipsku, zgodnie                     
z zaleceniem Kasy Chorych, aby badania 
były przeprowadzane w pracowniach 
posiadających odpowiednie certyfikaty, 
sprzęt i personel. 

Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU 
          Od ostatniej sesji, Zarząd Gminy zbierał się      
na posiedzenia dwukrotnie, w dniu 29 marca i 25 
kwietnia br.. Na pierwszym z posiedzeń Zarząd 
przygotował i ostatecznie zatwierdził sprawozdanie  
z wykonania budżetu za 2000 rok, które  następnie 
przekazał radnym w celu zapoznania się z nim. 
Posiedzenie to odbyło się w tym samym terminie       
co posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy        
w Ciepielowie, która po przeprowadzeniu analizy 
sprawozdania postanowiła wnioskować do Rady 
Gminy za udzieleniem Zarządowi absolutorium         
za poprzedni rok. W dniu 25 kwietnia, Zarząd  
przygotował materiały na XXIV sesję Rady Gminy, 
zapoznał się również z wynikami finansowymi SP 
ZOZ w Ciepielowie. Zarząd powołał również dwie 
komisje przetargowe dla przeprowadzenia 
przetargów nieograniczonych na : wykonanie  

kanalizacji sanitarnej 
w Ciepielowie, etap 2, 
zadanie 3 oraz na 
modernizację drogi 
gminnej Pcin – 
Ranachów „B”. 
Przeprowadzono  
wstępne rozmowy           
z mieszkańcami domu 
nauczyciela w 
Ciepielowie w sprawie 
ewentualnego 
wykupienia mieszkań   
na własność,               
po uregulowaniu przez 
gminę stosunków 
własnościowych 
przedmiotowej 
nieruchomości.      

 
 
 

 
● Nowym sołtysem Antoniowa- 
Czerwonej została Pani Teresa 
Fajdek, zastąpiła ona 
dotychczasowego sołtysa, który 
zrezygnował z pełnienia tej funkcji. 
 

● W dniu 8 kwietnia 2001r. 
dokonano wyboru nowego 
komendanta gminnego OSP RP., 
którym został Pan Waldemar 
Kominek z Bielan. Zastąpił on Pana 
Ludwika Kolendę, który piastował   
to stanowisko od 1985r. 
 

● Ksiądz Stanisław Sławiński           
z parafii Ciepielów przekazał  za 
pośrednictwem pomocy społecznej      
w Ciepielowie znaczącą kwotę 
pieniężną na pomoc świąteczną       
dla parafian. Z pomocy pieniężnej 
skorzystało 18  parafian. 
 

● Zakończono obchody roku 
Reymontowskiego w Gimnazjum           
w Ciepielowie. Kulminacja obchodów 
przypadła na 19.03.2001, kiedy               
to rozstrzygnięto konkursy 
zorganizowane w kategoriach : 
literackiej, plastycznej oraz 
malarskiej. 
 

● 20 kwietnia 2001 roku Pan Prezes 
Henryk Maziarek  został wyróżniony 
prestiżową nagrodą menedżera roku 
2000 w konkursie Izby Przemysłowo – 
Handlowej Ziemi Radomskiej  
Gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. 
- poniżej zamieszczamy zdjęcie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

statuetki menedżera 2000 roku. 

● Najnowszy numer kwartalnika 
„Życie powiśla” poświęcony będzie 
gminie Ciepielów, koszt pisma 4,50 zł. 
 

● Trwają prace nad zmianą koloru 
szaty graficznej biuletynu 
informacyjnego „Nasza Gmina”, być 
może od numeru majowego będzie 
się on ukazywał tylko w wersji 
kolorowej. 

● W miesiącach marcu i kwietniu    
na terenie gminy przyszło na świat 10  
nowych mieszkańców, jednocześnie  
w tym samym czasie odbyło się aż 12 
pogrzebów.     
 
 

    
 
 



 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z OSTATNIEJ SESJI   
      W dniu 27 kwietnia br. pod 
przewodnictwem Waldemara 
Czapli odbyła się XXIV sesja 
Rady Gminy. Porządek obrad 
zawierał między innymi :             
-sprawozdanie Wójta Gminy         
z pracy Zarządu, -zapoznanie się   
z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz Komisji 
Rewizyjnej w sprawie wykonania 
budżetu gminy za 2000r.,               
-debatę i udzielenie absolutorium 
Zarządowi Gminy,- powzięcie 
uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej na 
wykonanie kanalizacji sanitarnej 
w Ciepielowie, -powołanie 
Komisji Przetargowej na 
rozstrzygnięcie przetargu na 
budowę Gimnazjum,- zakup 
nieruchomości na rzecz Gminy.      
      Posiedzenie rozpoczęło się 
od zreferowania przez Wójta 
Gminy sprawozdania z pracy 
Zarządu za okres jaki upłynął 
od ostatniej sesji (patrz str.2). 
Następnie Wójt Gminy 
Zbigniew Ostrach  zapoznał 
radnych ze sprawozdaniem 
Zarządu Gminy z realizacji 
budżetu za 2000r. Po 
odczytaniu opinii złożonych     

w tej sprawie, Rada 
Gminy udzieliła            
w drodze uchwały 
absolutorium za 
poprzedni rok. Po 
zakończeniu procedury 
udzielania 
absolutorium, 
kierownik SPZOZ          
w Ciepielowie złożył 
sprawozdanie                 
z działalności SPZOZ 
za 2000r.(czytaj str.2). 
Realizując kolejne 
punkty przyjętego 
porządku obrad, Rada 
po przedstawieniu 
przez Panią Skarbnik 
zmian w budżecie 
podjęła uchwałę 
budżetową, następnie 
wyrażono zgodę na 
zaciągnięcie pożyczki 
długoterminowej            
w kwocie 100.000,-zł      
z WFGW i OŚ na 
realizację ostatniego 
etapu kanalizacji 
sanitarnej w 
Ciepielowie, powołano 
komisję przetargową 
dla przeprowadzenia  

przetargu na 
budowę 
Gimnazjum,           
w skład której 
weszli: 
 Szewczyk Artur 
(przewodniczący), 
Jędraszek Paweł, ,     
Hyc Andrzej,Ryszard 
Ścibisz (zastępca 
Wójta Gminy), 
Krzysztof 
Balcerowski (radny). 
Ostatnim punktem 
obrad było 
podjecie uchwały      
w sprawie nabycia   
na własność 
Gminy działki 
położonej             
w Ciepielowie           
( pod domem 
nauczyciela). Na 
tym zakończono 
XXIV sesję Rady 
Gminy Ciepielów.    
-  z treścią wszystkich 
uchwał podjętych na 
XXIV sesji Rady 
Gminy można  
zapoznać się na tablicy 
ogłoszeń – II piętro 
Urzędu Gminy            
w Ciepielowie. 

 
 
● Z nocy 26.04 na 27.04 wezbrały 
brzegi Iłżanki, nastąpiło dość duże 
zalanie łąk  na wysokości Ciepielowa. 
Poniżej prezentujemy zdjęcia 
wykonane z mostu  w Ciepielowie. 

                                                                          Foto A.Sz. 

● Zakończono prace równiarki      
na terenie dróg gminnych. 

● Trwa budowa obiektów 
sportowych w Wielgiem. Obecnie 
rejestrowane jest w sądzie 
stowarzyszenie budowy oraz 
kontynuowane są prace ziemne. 
Organizatorzy poszukują sponsorów 
oraz zapraszają wszystkich chętnych 
do pomocy w wykonywanych 
pracach. 

● Zakupiono kolejne 4 stoły do 
tenisa stołowego wraz ze sprzętem 
sportowym. Będą one przekazane    
do miejscowości : Kunegundów, 
Wielgie, Łaziska. Sołtysów, którzy 
posiadają odpowiednie miejsce        
do złożenia stołu w swojej 
miejscowości prosimy o kontakt          
z Sekretarzem Gminy. 

● 18 kwietnia br. doszło do 
rzekomego skażenia stawów wokół 
oczyszczalni ścieków w Ciepielowie. 
Po „ rewelacjach prasowych” na ten 
temat  oraz wzmożonej akcji trzech 
jednostek straży pożarnej ( z Lipska, 
Ciepielowa, Pionek), ekspertyza 
podejrzanie wyglądającej wody 
zebranej z powierzchni stawów, 
wykonana  w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Lipsku, wykluczyła 
możliwość zanieczyszczenia 
chemicznego. Zdaniem fachowców 
wszystkiemu są winne glony, które   
na wiosnę przeżywają etap silnego 
wzrostu. 

● Trwają prace wykończeniowe 
ogrodzenia przy nowo wybudowanym 
parkingu wokół Urzędu Gminy.   
   
 

ABSOLUTORIUM   
        Uchwalony przez Radę Gminy w Ciepielowie budżet na rok 2000            
po uwzględnieniu zmian zaakceptowanych przez Radę Gminy wyniósł          
po stronie dochodów kwotę 6.582.599,-zł i został wykonany w wysokości 
6.724.913 zł co stanowi 98,1% wykonania rocznego. Na powyższe dochody 
złożyły się: -subwencja ogólna w kwocie 3.835.769 zł, co stanowi 57% 
wszystkich uzyskanych dochodów, -dotacja celowa w kwocie 940.529 zł,       
co stanowi 14% wszystkich uzyskanych dochodów, -dochody własne                    
w kwocie 1.948.615 zł, co stanowi 29,5% wszystkich dochodów. 
W zakresie zaległości w dochodach gminy na dzień 31 grudnia 2000 roku 
największe zaległości wystąpiły w realizacji podatku od nieruchomości:         
- od Spółdzielni Usługowo Wytwórczej w Ciepielowie w likwidacji  
125.210,-zł   (z lat ubiegłych) oraz od G.S,,SCH” w Ciepielowie w upadłości 
w kwocie 8.996 zł. Niepokojąco wzrastają także zaległości z tytułu opłat        
za wynajem mieszkań w blokach komunalnych, które wzrosły w stosunku  
do roku 1999 o 24% i obecnie wynoszą  55.863,07,-zł.  

DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO 
W dniu 1 lipca 2001 roku wejdzie w życie tzw. Ustawa o dopłatach do 
paliwa rolniczego. Ustawa wprowadza „bony paliwowe”. Uprawnionym do 
otrzymania bonu będzie każdy rolnik posiadający, co najmniej jeden 
zarejestrowany ciągnik rolniczy oraz nie posiadający zaległości w płatności 
podatku rolnego. Zaświadczenie ( wolne od opłaty skarbowej) o posiadaniu 
ciągnika, rolnik będzie mógł uzyskać w Gminie.  Z zaświadczeniem tym 
następnie uda się do Banku Spółdzielczego, gdzie otrzyma bon ( ważny pół 
roku), którym zapłaci za olej napędowy na stacji paliw. Wysokość dopłat 
będzie regulowana corocznie w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów,       
w tym roku prawdopodobnie wyniesie około 12,-zł za jeden hektar. 



 

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA 
 ROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
    W ramach realizacji profilaktyki alkoholowej ogłoszono konkurs plastyczny  
„Alkohol i kierowca”. W konkursie biorą udział dzieci i młodzież z terenu całej 
Gminy. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 1 czerwca br. Organizatorzy: Gminna  
Komisja i Pełnomocnik Zarządu przewidzieli ponad 80 nagród ( w postaci  
sprzętu sportowego ; piłek, rakiet do tenisa, szachów  i innych..)  
Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie a rodziców 
do motywowania swoich pociech. 
 
PORADY  PRAWNE
SEKRETARZA 
Umowa kupna-sprzedaży 
pojazdu. Kupując samochód,  
ciągnik czy inny pojazd, zawsze należy sporządzić umowę, która w razie  
jakichkolwiek wątpliwości będzie stanowić dowód zawartej transakcji.  
Pamiętajmy również o zapłacie w Urzędzie Skarbowym podatku  
od czynności cywilnoprawnej.           Umowa kupna - sprzedaży 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIADOMOŚCI SPORTOWE 
      Do zakończenia rundy wiosennej 2001 rozgrywek piłkarskich  
o Mistrzostwo IV LIGI, grupy południowo-wschodniej pozostały do rozegrania 
tylko cztery spotkania, w których będziemy występować jako gospodarze. 
1. 01 –05 –13 niedziela godz. 16.00  LKS „ROL –MOT –VIDEO” – PIAST Piastów 
2. 01 –05 –23 środa godz. 16.00  LKS „ROL –MOT –VIDEO” – MAZUR Karczew 
3. 01 –06 –03 niedziela godz. 16.00   LKS „ROL –MOT –VIDEO” – BROŃ Radom 
4. 01 –06 –10 niedziela godz. 16.00  LKS „ROL–MOT–VIDEO – SZYDŁOWIANKA  
                                    Obecnie nasza drużyna zajmuje 9  miejsce w rozgrywkach.  
 

OD REDAKCJI 
       Od obecnego numeru, biuletyn „Nasza Gmina” będzie wydawany tylko                                                                       
w wersji kolorowej. W ten sposób redakcja przychyla się do głosów czytelników,  
którzy bardzo często apelowali do nas o zwiększenie ilości egzemplarzy  
kolorowych. Będziemy starali się utrzymać dotychczasowy, wysoki nakład. 
      Oczywiście w dalszym ciągu biuletyn będzie bezpłatny – taka jest bowiem 
 rola naszego pisma ,które w przyjazny dla wszystkich sposób ma być źródłem 
 informacji o tym co nowego wydarzyło się w naszej lokalnej społeczności.
 
 
 

Pełnomocnik Zarządu Gminy ds. rozw. Probl. Alkoh. 
Szewczyk Artur 

 
 

● Na stronie internetowej Gminy        
www.ciepielow.pl, wprowadzono 
dodatkową podstronę-  księgę gości. 
Każdy kto odwiedzi naszą stronę 
może pozostawić swój ślad -  poniżej 
przedstawiamy ostatni wpis aż 
z Ameryki. 

 

Data: Thu Apr 26 01:25:29 2001 
Imię i Nazwisko: Marek 

Rozwadowski 
Adres e-mail: rozmar@prodigy.net  

 

Brawo!  
Ach jak szybko ta technika  
sprawia, że odległość znika  

i ocean nie przeszkodzi  
gdy się w internecie chodzi.  

 

Można teraz w internecie  
surfować po wielkim świecie,  
zajrzeć gdzie pomyśli głowa,  

nawet i do Ciepielowa. 
 

Czy z Europy, Ameryki,  
czy to z Azji lub Afryki  

już przed światem się nie chowa - 
ujrzysz stronę Ciepielowa. 

 

Choć nie słynie on z wielkości  
jego strona wita gości,  

światu sam o sobie powie:  
Wielkie brawo Ciepielowie ! 

Chicago  
25 Kwiecień 2001 

● Na wyjazdowym posiedzeniu Rady 
Społecznej SPZOZ w Ciepielowie 
dokonano oceny stanu ośrodków 
zdrowia. Za najpilniejszą potrzebę 
uznano dokonanie malowania 
ośrodków zdrowia w Ciepielowie       
i Bąkowej.  
 

● Z doniesień Policji: 13.04.2001   
o godz. 20.40 na drodze krajowej 
pomiędzy Ciepielowem a Dąbrową, 
kierujący samochodem marki citroen 
mieszkaniec Otwocka, zjechał na lewy 
pas drogi i uderzył w przydrożne 
drzewo. Kierowca zginął na miejscu.  
● W miesiącu kwietniu zatrzymano 
dwóch kierujących pojazdami , którzy 
jechali na tzw. "dwóch gazach". 
Sprawców czekają sprawy karne. 

● Wiosna w oczach przedszkolaka 
wystawę pod takim tytułem można 
oglądać  w holu na I piętrze Urzędu 
Gminy w Ciepielowie. 

● Związek Gmin nad Iłżanką, 
którego prezesem jest Wójt Gminy 
Ciepielów Zbigniew Ostrach, ogłosił 
przetarg na opracowanie  koncepcji 
zagospodarowania doliny "rzeki 
Iłżanki" w aspekcie turystycznym, na 
terenie gmin : Iłża, Kazanów, 
Ciepielów, Chotcza ( na  odcinku 
długości 76,8 km).  
 

NASZA GMINA – Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu Gminy Ciepielów   http://www.ciepielow.pl 
Wydawca i adres redakcji : 27-310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, tel.3788080                                          e-mail: gmina@ciepielow.pl.      
Zarząd Gminy w Ciepielowie                                                        Red. nacz.  mgr Szewczyk Artur 
Druk i Skład : Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, tel.3788 079, fax.3788 044                      Nakład 1250 egz. 

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 

                   Dnia............ roku...........w miejscowości.................... 
Sprzedający:  Imię i nazwisko..................,zamieszkały............., legitymujący 
się dowodem osobistym........................wydanym przez........  
Kupujący: Imię i nazwisko:.............zamieszkały............., 
legitymujący się dowodem osobistym............ wydanym przez............                 
§ 1. Przedmiotem umowy jest pojazd:............Marka.............Nr silnika...... 
Nr nadwozia.........Rok produkcji..........Pojemność..... Nr rejestracyjnym...... 
§ 2. SPRZEDAJĄCY przenosi na rzecz KUPUJĄCEGO własność pojazdu  
określonego w pkt.1. 
§ 3. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy  
jest wolny od wad prawnych, nie stanowi własności osób trzecich, nie  
jest przedmiotem żadnego zastawu lub kredytu oraz nie toczy się żadne  
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd 
§ 4. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę słownie....... 
§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie 
mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 
§ 6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  
egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
§ 7. KUPUJĄCY zapoznał się ze stanem technicznym w/w pojazdu. 
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