Protokół nr XVI /2016
Z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 29 lutego 2016 roku

Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 10.00 otworzyła
obrady sesji. Przywitała wszystkich stwierdziła , że na sali obrad jest 14 radnych ,
1 radna Pani Agata Nowakowska jest nieobecna, nieobecność ta jest usprawiedliwiona.
Głos zabrał sekretarz gminy Pan Andrzej Pawluczyk , złożył wniosek formalny o
wprowadzenia do porządku obrad projektu Uchwały nr 5 w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.
Przewodnicząca Rady Aneta Żurowska poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projekt Uchwały nr 5.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za wprowadziła do porządku obrad
projekt Uchwały nr 5.
Ad.2Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała,

Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
Informacja zaproszonych gości.
Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącej Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady

6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7.Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 08 lutego 2016 r. nr Ra.92.2016 w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej przez Gminę Jedlińsk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą
Finansową.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia
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dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby
punktów każdemu kryterium. – projekt nr 1
B )zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanymw kompleksie
budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska 98/100 –
projekt nr 2
C)przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk na lata 2016-2020 –
projekt nr 3
D)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Gminą Miasta
Radomia w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej–
projekt nr 4
E)w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku – projekt nr 5
9. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych oraz odpowiedzi Wójta.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
i poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła porządek obrad XVI sesji
Rady Gminy Jedlińsk.
Ad.3Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XIV sesji .
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami zai 1głosem wstrzymującym się
przyjęła protokół XIV sesji Rady Gminy.
Ad.4 Przystąpiono do przyjęcia protokołu z XV sesji Rady Gminy.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła protokół z XV sesji.
Ad.5Zaproszeni goście nie zabierali głosu.
Ad.6 Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska odczytała Ustawę z dnia 03 lutego
2011roku o ustanowieniu dnia „Żołnierzy Wyklętych” , poprosiła radnych o powstanie
i uczczenie minutą ciszy Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych , który jest obchodzony
1 marca.
Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała wyborów do zarządu w Ochotniczych
Strażach Pożarnych, życzyła dużo wytrwałości i siły w wypełnieniu zadań.
Odnośnie Funduszu sołeckiego Pani Aneta Żurowska poinformowała ,że na sesji
marcowej będzie podejmowana Uchwała. W 2016 roku fundusz sołecki nie może być
realizowany.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim którzy przyczynili się do
uświetnienia imprezy tzw. Kusaków.
Pani Aneta Żurowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pisma jakie wpłynęły do
Rady w okresie od 29 grudnia 2015r. do 29 lutego 2016r.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Ewa Ofiara poinformowała ,że posiedzenie
komisji odbyło się 25 lutego 2016 roku i odczytała protokół . Przedstawiła
sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej. Obie instytucje przedstawiły plan pracy na 2016 rok.
Głównym tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektów Uchwał: nr.1 ,nr.4 i nr.5
na sesję w zakresie prac komisji .Członkowie Komisji dyskutowali na temat
znowelizowanej ustawy o systemie oświaty ,która przywraca obowiązek szkolny dla
dzieci 7 letnich. Rodzice 6latków muszą dokonać wyboru , czy ich dziecko będzie
kontynuować edukacje przedszkolną , czy rozpocznie naukę w klasie pierwszej. Po
zakończeniu rekrutacji dzieci planowane jest spotkanie z dyrektorami.
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Pan Dariusz Lipiński przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska poinformował,
że posiedzenie Komisji Odbyło się 29 lutego 2016r. Odczytał protokół z posiedzenia,
którego głównym tematem było zaopiniowanie projektów Uchwał na sesję. Komisja
również zapoznała się z pismami w które wpłynęły do komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik zgodnie z planem Komisji
przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jedlińsku za
2015 rok. W ramach tego planu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
- kontrola realizacji dochodów gminy z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych.
Dług ten obecnie wynosi 1,6 mln. zł.
- dokonano analizy realizacji budżetu za 2014 rok, Uchwała pozytywnie zaopiniowana
przez RIO pozytywnie.
- przeprowadzono analizę kontroli zewnętrznych w UG Jedlińsk w 2014 roku.
- omówiono aktualny status gruntów , które są własnością gminy.
- przeprowadzono kontrolę sposobu ogłaszania organizacji wynajmu , dzierżawy oraz
uzyskane przychody z tego tytułu.
- W Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach sprawdzono stopień przygotowania
przed rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016.
- dokonano analizy realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.
- komisja wprowadziła coroczna kontrolę realizacji zadań inwestycyjnych na terenie
gminy Jedlińsk.
- Komisja przeprowadziła analizę projektu budżetu przygotowanego przez Wójta Gminy
na 2016 rok.
Komisja przeprowadzała zadania zlecone przez Radę Gminy:
- przeprowadzono kontrole rejestru pism wpływających do Urzędu Gminy.
- przeprowadzono kontrolę wydatków w ramach profilaktyki i rozwiazywania
problemów alkoholowych do października 2015r.
- komisja przeprowadziła rozpatrzenie skargi złożonej do RG Jedlińsk na Panią Dyrektor
ZSP w Wierzchowinach przez grupę nauczycieli emerytów.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w 2015r.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w 2015
roku.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak poinformował, że nie
było potrzeby i od ostatniej sesji Komisja się nie spotykała.
W imieniu Przewodniczącej Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji, Pani Aneta
Żurowska poinformowała ,że komisja między sesjami nie miała spotkania.
Ad.6 Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przywitał wszystkich zebranych i przekazał
informacje z działalności Urzędu od ostatniej sesji :
- na odśnieżanie dróg gmina wydano na dzień 28 styczeń 2016r. kwotę 57140,50 zł,
na masę asfaltową 653 zł
- jest duży problem z niszczeniem znaków drogowych kilka znaków na dwie wsie
kosztowało 1170 zł
- zakup żużlu wyniósł 37 422 zł
- jest remontowany budynek po Ośrodku Zdrowia z przeznaczeniem na GOPS.
- została zatrzymana na prośbę mieszkańców Kępin budowa ekranów przy trasie E-7.
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- w miejscowości Wielogóra Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała
skwerek przy ul. Stawnej dla Gminy.
- w Wielogórze będzie dopracowane przejście do przystanku.
- w Jedlińsku zarówno stary most jak i teren wokół starodroża zostanie przekazany pod
Gminę.
- w Bierwieckiej Woli dokonano wycinki drzew przy drodze gminnej jak i obiekcie
rekreacyjno – sportowym.
- poinformował ,że 19.03.2016r. jest zorganizowany wyjazd na targi maszyn rolniczych.
- poinformował również, że 06.03.2016r. o godzinie 12.00 w kościele parafialnym w
Jedlińsku odbędzie się msza święta połączona z akademią poświęcona pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
Ad.7Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu z dnia 08 lutego 2016
r. nr Ra.92.2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Jedlińsk
kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
Ad.8Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała projekt Uchwały nr 1.
Przewodnicząca komisji Polityki Społecznej poinformowała ,że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt Uchwały nr 1. Głos zabrała doradca ds. oświaty Pani Ewa Bartula,
która omówiła w/w projekt. Rada Gminy Jedlińsk w obecności 14 radnych – 12 głosami
za i 2 głosamiwstrzymującymi się przyjęła Uchwałę nr XVI/3/2016w sprawie
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby
punktów każdemu kryterium.
Pani Aneta Żurowska przystąpiła do omówienia projektu Uchwały nr 2 i poprosiła
przewodniczącego komisji gospodarki i środowiska o zaopiniowanie, który
poinformował ,że Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt.
Rada Gminy Jedlińsk w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę nr
XVI/4/2016w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jedlińsk,
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania
liczby punktów każdemu kryterium.
Przystąpiono do omówienia projektu Uchwały nr 3. Przewodniczący Komisji Gospodarki
i Środowiska poinformował ,że komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt.
Przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za i 1
głosem wstrzymującym się przyjęła Uchwałęnr XVI/5/2016w sprawie przyjęcia Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk na lata 2016-2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała projekt Uchwały nr 4, poprosiła
przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej o zaopiniowanie. Pani Ewa Ofiara
poinformowała ,że Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt.
Rada Gminy Jedlińsk w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę nr
XVI/6/2016w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk
na lata 2016-2020.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do omówienia projektu Uchwały nr 5.
Głos zabrała Pani Ewa Ofiara, która jako przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej
powiedziała ,że członkowie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt. Przystąpiono do
głosowania, Rada Gminy Jedlińsk w obecności w obecności 14 radnych – 13 głosami za i
1 głosem wstrzymującym się przyjęła Uchwałę nr XVI/7/2016w sprawie
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wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlińsku.
O godzinie 12.00 Pani Aneta Żurowska ogłosiła 10 minut przerwy.
Ad.9Pan Zbigniew Dobosz zapytał o wycinkę drzew w Ludwikowie i na jakim etapie jest
sprawa udrożnienia rowów, czy Pan wójt jest w posiadaniu protokołu ze spotkania w
starostwie z GDDKiA. Poprosił o włączenie do budżetu wybudowania 250 metrów
odcinka drogi . Pan Wójt odpowiedział ,że drzewa przy drogach gminnych są
systematycznie usuwane. Odnośnie rowów niema sprzyjających warunków do ich
czyszczenia a co do protokołu Pan Wójt sprawdzi czy jest w jego posiadaniu .
Pan Marcin Drewnowski podziękował w imieniu swoim i mieszkańców za dostawę
szlaki poprosił o załatanie asfaltu na grogach gminnych. Odnośnie niszczenia pobocza
przy drodze gminnej w Bożej Woli Pan Radny prosi o mediacje z panem z Kruszyny.
Pan Łukasz Kurek podziękował za dostawę szlaki , prosi o interwencje na drodze
gminnej Gutów – Narty ponieważ jest niszczona przez samochody , które biorą udział
przy budowie obwodnicy. Poinformował również ,że jeżeli obiekt jest monitorowany to
policja jest w stanie ustalić sprawców.
Radna Pani Ewa Ofiara przedstawiła kilka spraw:
- odtworzenie rowu w miejscowości Bierwce przy tzw. ul. Wczasowej.
- należałoby poprawić wjazdu do Punktu Aptecznego
- na drodze powiatowej przy posesji nr 111 w Bierwcach jest spora wyrwa w asfalcie i
należałoby ja załatać .
- prosi o interwencje aby nie było sytuacji ,że nie ma lekarza w Ośrodkach Zdrowia.
Radny Pan Marek Janiec podziękował radnym za podjęcie za podjęcie Uchwały w
sprawie drogi Lisów – Mosty. Poprosił o dostarczenie kruszywa na drogę obok
wiatraków. Odnośnie opłaty adiacenckiej prosi o zajęcie stanowiska, zapytał czy
mieszkańcy Piaseczna Jako jedni z nielicznych powinni być ukarani tą opłatą. Następnie
zwrócił uwagę ,że za wiatraki wpływają do budżetu gminy pieniądze a nie ma to
odzwierciedlenia w inwestycjach.
Głos zabrał sekretarz gminy Pan Andrzej Pawluczyk odnośnie opłaty adiacenckiej
poinformował, że Wójt nie ma żadnych możliwości aby nie wykonywać Uchwał prawo
nie może działać wstecz. Wójt miał 3 lata na wykonanie Uchwały.
Pani Danuta Kozłoska zgłosiła ,że jest rozjeżdżana droga powiatowa m, jest brak
pobocza przy tej drodze dzieci nie maja możliwości przemieszczać się do szkoły, brak
jest oświetlenia przy świetlicy wiejskiej. Zaapelowała o brak drogi na Porębach.
Poinformowała ,że zamierza przygotować dzień smażonego karpia.
Radny Pan Bogdan Wójcik zapytał na jakim etapie jest przejecie gruntów od Skarbu
Państwa z przeznaczeniem pod budowę drogi .
Pan Wójt odpowiedział ,że przejęcie gruntów pod budowę w/w drogi jest w trakcie
realizacji.
Pan Waldemar Sulisz przestawił swoje zagadnienia:
- droga Marcelów –Józefówek jest już dokumentacja i prosi o jej wybudowanie.
- oświetlenie ulicy Lotniczej prosi o to aby pracownik odpowiedzialny za tan temat
dopilnował aby lampy zamontować na maksymalnych wysięgnikach bo obecnie to lamy
te oświetlają posesje działek a nie drogę.
- zadał pytanie co zostało zrobione w temacie monitoringu przy ośrodku zdrowia aby
ograniczyć dewastację budynku i terenu wokoło .
Pan Wójt odpowiedział ,że za budynek i teren wokoło odpowiada Kierownik Ośrodka
Zdrowia.
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Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała ,że ma zgłoszenia od mieszkańców
Jedlanki , którzy są za założenie ekranów przy trasie E-7. Będzie rozmawiać na ten
temat z panem wójtem.
Prosi o dokończenie budowy drugiej części drogi w w Jedlance w tzw Lipach
oraz za jej pośrednictwem mieszkańcy proszą o wybudowanie chodnika przy drodze w
kierunku DPS-u.
Przypomniała o złożeniu oświadczeń majątkowym.
Pan Wójt wyjaśnił ,że 3 rodziny w Kępinach chciało ekrany ale GDDKiA przy tych
posesjach nie przewidziała ich budowy. Pan Wójt zaapelował aby mieszkańcy podłączali
się do kanalizacji.
Radny Sulisz Waldemar zapytał ,czy pracownik gminy ma możliwość skontrolowania i
zażądania od mieszkańca ostatniego rachunku za wywóz nieczystości i skierowania
sprawy na policję celem dalszego postepowania.
Kierownik Pan Okleja poinformował ,że w innych gminach robi to straż miejska a gmina
Jedlińsk ma mała kadrę pracowniczą i nie jest w stanie kontrolować każdego.
Pan Henryk Krak zaproponował aby na każdej sesji uczestniczył Komendant Posterunku
Policji w Jedlińsku.
Głos zabrał Pan Prokop Stanisław sołtys wsi Wsola , który przedstawił swoje obawy
odnośnie budowy budynku Domu Kultury i Amfiteatru . Prosi i wymaga o budowę drogi
Marcelów – Józefówek na który jest gotowy projekt. Stwierdził ,że w okręgu wyborczy
Pani Nowakowskiej Agaty teren jest oświetlony z przepychem natomiast na innym
terenie jest ciemnica.
Pan Wójt uważa ,że w Gminie Jedlińsk powinno być Centrum Kultury z prawdziwego
zdarzenia bo jest ogromna potrzeba i domaga się tego młodzież i rodzice dzieci.
Pan Henryk Krzak przypomniał ,że na Centrum Kultury już były zwożone materiały
budowlane i trzeba jego budowę przewidzieć.
Pan Waldemar Sulisz przypomniał ,że należy stwarzać priorytety i je realizować.
Pani Partyga Teresa zabrała głos w kwestii stworzenia Funduszu Sołeckiego .
stwierdziła ,że z pozycji sołectwa Mokrosęk fundusz taki nie ma szans powstania
ponieważ powołanie jego jest na wniosek zgodnie ze statutem sołectwa. A w
miejscowości Mokrosęk to nie są zebrania tylko spotkania ,zgromadzenia a statut
sołectwa jest zbędnym świstkiem. Należałoby nauczyć sołtysa jak ma przeprowadzać
zebrania wiejskie być może inni sołtysi robią to dobrze , stwierdza to na podstawie
swojego sołectwa. Następnie poinformowała ,że nie wszystkie protokoły z sesji Rady
Gminy i Komisji są zamieszczane w BIP-ie .
Pani Przewodnicząca RG odpowiedziała, że protokoły z dwóch ostatnich sesji zostały
przyjęte na dzisiejszej sesji i będą umieszczone w BIP-ie. Przypomniała ,że sołtysi mają
obowiązek przeprowadzenia dwóch zebrań w roku.
Sołtys z Wielogóry Pan Dryja Stanisław podziękował Wójtowi Sekretarzowi za podjęcie
rozmów z GDDKiA w sprawie bezpiecznego dojścia do przystanku na ul. Warszawskiej.
Poprosił o utwardzenie ul. Radosnej.
Pani Aneta Żurowska Przewodnicząca Rady Gminy o godzinie 13.20 zamknęła XVI sesję.
Protokółowała
Bień Teodozja

Obradom Przewodniczył
Przewodnicząca Rady
Aneta Żurowska
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