Protokół nr XXIII/2016
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 29 września 2016 roku

Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 10.00 otworzyła
obrady XXIII sesji. Przywitała Pana Wójta Kamila Dziewierza, Sekretarza Andrzeja
Pawluczyka, Panią Skarbnik Ilonę Starzyńską, sołtysów i wszystkich zebranych.
Stwierdziła , że na sali obrad jest 12 radnych jeden radny Marcin Drewnowski zgłosił kilku
minutowe spóźnienie, dwoje radnych Danuta Kozłoska i Ewa Ofiara są nieobecne,
nieobecność jest usprawiedliwiona.
Ad.2Pani Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu Uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej. Pani Przewodnicząca
odczytała porządek obrad sesji wraz z naniesiona poprawką

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

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
Informacje zaproszonych gości.
Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącej Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady

7.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
8. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
10. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20162019 – projekt nr 1
B ) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016 rok- projekt nr 2
C) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz na
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy– projekt nr 3
D) wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku – projekt nr 4.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
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i poprosiła radnych o przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami
za, przyjęła porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXI sesji .
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za, przyjęła protokół XXI sesji Rady
Gminy.
Ad.4 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady
Gminy.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 10 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się ( D.
Lipiński, H. Krzak ) przyjęła protokół z XXII sesji Rady Gminy.
O godzinie 10.15 na sale obrad dotarł radny Marcin Drewnowski.
Pani Przewodnicząca RG udzieliła głosu pracownikowi ZGK w Jedlińsku, który rozdał
radnym i sołtysom informacje na temat możliwości wysterylizowania/wykastrowania
swoich zwierząt domowych korzystając z dofinansowania Urzędu Gminy w Jedlińsku w
wysokości 50 % kosztów poniesionych na wykonanie zabiegu.
Ad.5 Głos zabrał radny Powiatu Radomskiego Pan Robert Dobosz poinformował o
możliwości wybudowanie przepustu na drodze powiatowej w Zawadach Nowych. Jak
również poinformował zebranych o możliwiści wybudowaniu ścieżek rowerowych z
chwilą jak zostanie oddana do użytku obwodnica Radomia i obecna droga krajowa E-7
zmieni kategorię na drogę wojewódzką.
Głos zabrał sekretarz gminy Pan Andrzej Pawluczyk wyjaśnił ,że po rozmowie z dyrektor
GDDKiA oddział w Grójcu gmina posiada bliższe informacje na temat ścieżek rowerowych.
Przebudowa drogi E-7 ma polegać na położeniu nawierzchni nie będzie ona poszerzana
ani przebudowana. Jeżeli byłyby ścieżki rowerowe to wtedy byłby po jednym pasie dla
ruchu samochodowego a drugi pas drogi byłby przekształcony na ścieżki rowerowe.
Gmina nie zgadza się na taką koncepcje ponieważ stwarza to zagrożenie dla uczestników
ruchu. Jest druga koncepcja ażeby obecna drogę E-7 przekwalifikować na dziewiątkę i
wtedy GDDKiA wybudowałaby ścieżki rowerowe wzdłuż drogi za rowem. Jest to
koncepcja zdecydowanie lepsza..
Przewodnicząca Rady Gminy powitała pana Starostę powiatu Radomskiego Pana
Ślifirczyka Mirosława i dyrektor Zarządu Powiatowego Dróg Pani Joanne Chojnacka .
Głos zabrał Starosta Pan Ślifirczyk Mirosław informując ,że dróg powiatowych na terenie
gminy Jedlińsk jest 59 km. Pan Starosta przybliżył wydatki powiatu na budowę i
utrzymanie dróg , na utrzymanie szkół , dwóch szpitali gdzie powiat dokłada nie tylko na
inwestycje ale i na bieżące utrzymanie bo pieniądze z kontraktów z NFZ nie wystarczają.
Pan Starosta przedstawił wydatki powiatu po to ażeby przybliżyć problemy z budowa
dróg, zgodnie z oczekiwaniem gmin. Pan Starosta prosi o partnerstwo i współudział w
ponoszeniu kosztów przy budowie dróg powiatowych na terenie gminy. Poinformował
również ,że zachodnia strona gminy od trasy E-7 jest zawieszona w inwestycjach ze
względu na budowę obwodnicy. Na drogę Jedlińsk -Jankowice – Przytyk jest wykonana
dokumentacja techniczna. Droga w Piastowie jest jako jedyna przygotowana do ruchu
budowlanego jest podpisane porozumienie z firmę DRAGADOS , która ma ponieść koszty
naprawy zużytej drogi. Jest zrobiona inwentaryzacja na początku budowy określająca
stan drogi i DRAGADOS ma tą drogę naprawić do stanu jaki był przed rozpoczęciem
budowy obwodnicy. Rekompensata będzie dotyczyła różnicy pomiędzy stanem drogi
przed i po użytkowaniu . Wschodnia strona od trasy E-7 tj. droga Jedlińsk- Bartodzieje –
Łukawa droga ta ma dokumentację techniczną i będzie w przyszłości budowana .
Przerwano budowę tego ciągu ze względu na budowę na terenie gminy Jastrzębia drogi
Radom – Brzóza. Koszt wykonania przebudowy drogi 1 km to jest około 1 miliona.
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Pieniędzy na inwestycje ubywa bo powiat jest obciążony innymi zadaniami. Pan Starosta
zapewnił ,że drogi w miarę możliwości będą sukcesywnie budowane.
Radny Pan Dariusz Lipiński zapytał o drogę powiatową jaka przebiega przez
miejscowości Zawady Nowe i Zawady Stare droga ta ma bardzo zniszczona nawierzchnie
i wymaga remontu.
Radny Marcin Drewnowski poprosił o wybudowanie parkingu przy drodze powiatowej
przy szkole w Wierzchowinach .
Pani Dyrektor PZD odpowiedziała, że prawo budowlane się zmieniło i daje możliwość
wybudowania zatoki parkingowej , nie ma ograniczenia ilości miejsc i zarząd rozpatrzy tą
prośbę.
Radny Łukasz Kurek zapytał czy w projektach technicznych na drogę Jedlińsk – Jankowice
jest brane pod uwagę wybudowanie chodnika.
Pani Dyrektor Chojnacka wyjaśniła, że projektant zawsze bierze jest pod uwagę
bezpieczeństwo ale i rzeczywisty ruch na drodze.
Radny Pan Bogdan Wójcik poprosił o rozwiązanie newralgicznej drogi w Klwatce
Szlacheckiej która graniczy z Lasami Państwowymi czy jest szansa na rozwiązanie
problemu.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg odpowiedziała ,że jeżeli droga jest budowana do
2020 roku zawsze można skorzystać ze Spec- Ustawy tylko takie zadanie musi być
wprowadzone do budżetu.
Radny Wójcik Bogdan sprecyzował ,że nie chodzi o wybudowanie drogi tylko o
przekazanie gruntów Lasów Państwowych pod drogę gminną ( zmiana granic gminy
Jedlińsk).
Radny Radosław Langierowicz zgłosił potrzebę wybudowania chodnika przy drodze
Jedlińsk – Bartodzieje.
Pan Starosta wypowiedział się generalnie o chodnikach a nie odniósł się do konkretnej
sprawy.
Pani Dyrektor PZD w Radomiu wyjaśniła ,że jeżeli chodzi o chodnik przy drodze na
odcinku przy cmentarzu w Jedlińsku jest on zaprojektowany i w chwili gdy inwestycja ta
będzie realizowana chodnik będzie wybudowany.
Radny pan Marek Janiec zgłosił usterki jakie należy wykonać w ramach gwarancyjnych
na drodze Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa w miejscowości Piaseczno , Lisów.
Radny Pan Waldemar Sulisz przypomniał ,że transport drogowy przy budowie
obwodnicy Radomia przebiega nie tylko przez Piastów ale zaczyna się we Wsoli na
nowo wybudowanej ul. Lotniczej. Po zakończonej budowie obwodnicy mieszkańcy
Wsoli chcieliby mieć ta drogę w takim samym stanie jak dotychczas. Radny Sulisz
poruszył również problem z niedokładnym wykaszaniem poboczy we Wsoli. Prosi o
zwrócenie szczególnej uwagi przy wykaszaniu pobocza na odcinek od kościoła do strugi
Wsolskiej
Pani Dyrektor Chojnacka nie zgadza się z zarzutami jakie przedstawił radny Marek
Janiec na drodze Jedlińsk – Bartodzieje –Łukawa , uważa ,że interwencje są
nieadekwatne do rzeczywistości.
Radny Kurek Łukasz prosi o umożliwienie mieszkańcom na usuniecie krzewów w pasie
drogowym drogi powiatowej.
Pani dyrektor wyjaśniła ,że nie ma problemów z usunięciem krzewów natomiast co do
usunięcia drzew musi być zgoda PZD.
Radna Agata Nowakowska jest zadowolona z jakości i szybkości usług wykonywanych
przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.
Radna Powiatu Radomskiego Teodozja Bień zwróciła uwagę ,że w powiecie radomskim
są dwa szpitale powiatowe z których jeden się bilansuje a do drugiego starostwo ciągle
przekazuje środki finansowe. Powinno się zastanowić nad zarządzaniem w tym szpitalu
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a jeżeli to nie przyniesie efektu może po prostu szpital zlikwidować wtedy będzie więcej
środków na wybudowanie dróg.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz jest chętny do współpracy i współfinansowania
budowy dróg powiatowych ale chciałby również brać czynny udział w ich
wykonawstwie. Drogi te powinny być wykonane zgodnie z rozsądkiem i oczekiwaniem
mieszkańców.
Pan Starosta Radomski podsumowując powiedział ,że na drogi powiatowe jest mniej
środków, rozumie nasze rozczarowania i potrzeby ale powiatu nie stać na
wybudowanie wszystkich dróg. Nie wszystkie uwagi mieszkańców są do spełnienia
ponieważ są niezgodne z przepisami.
O godzinie 11.40 przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk ogłosiła 10 min. przerwy.
O godzinie 11.50 wznowiono obrady.
Ad. 6 Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała wszystkich z pismami jakie wpłynęły do
biura Rady:
- z Pierwszego Urzędu Skarbowego pismo informujące o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych Pana Kamila Dziewierza i Pani Anety Żurowskiej w których nie stwierdzono
nieprawidłowości.
- wniosek od mieszkańców wsi Lisów z prośba o wytyczenie i wybudowanie drogi .
- oferta szkoleń dla radnych.
Z biura Rady Gminy zostały wysłane pisma do:
- Gminnego Klubu Sportowego „Drogowiec Jedlińsk”
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.
O godz. 12.20 sale obrad opuścili radni Pan Dariusz Lipiński i Bogdan Wójcik
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata Nowakowska
przywitała wszystkich . Poinformowała , że od ostatniej sesji jej komisja nie miała
posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała ,że od ostatniej sesji Komisja Gospodarki i
Środowiska nie obradowała. Komisja Polityki Społecznej nie ma przewodniczącej ale też
nie miała posiedzenia.
W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Bogdan Wójcika informacji
udzielił radny Pan Łukasz Kurek. Poinformował , że komisja miała posiedzenie 22
września 2016 ro . Głównym celem posiedzenia była analiza realizacji budżetu Gminy
Jedlińsk w I półroczu 2016 roku .
Przewodnicząca Gminy Pani Aneta Żurowska poprosiła aby z opinia Komisji Rewizyjnej
dot. analizy budżetu wstrzymać się do czasu jak Rada Gminy otrzyma opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej na ten temat.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak poinformował ,że
Komisja zebrała się w dniu dzisiejszym przed sesja . Tematem posiedzenia było
opiniowanie Uchwał na dzisiejszą sesję. Komisja wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik ,
Pana Sekretarza i pozytywnie zaakceptowała zmiany w budżecie przedstawione na
dzisiejszą sesje. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował ,że Fundusz
Sołecki zgodnie z przepisami będzie można ewentualnie uruchomić w 2018 roku i na
następną sesje Komisja postara się o przedstawienie na piśmie informacji na ten temat.
Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu pracownikowi z ARiMR.
Pani Anna Błażewska przekazała informacje na temat afrykańskiego pomoru świń.
Ad. 7 Wójt gminy Pan Kamil Dziewierz przywitał wszystkich zebranych i
przekazał informacje z działalności Urzędu od ostatniej sesji :
- zakończono termomodernizację budynku w szkole we Wsoli
- rozpoczęto remont mostu w Lisowie
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- zakończono przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Jedlanka.
- rozpoczęto budowę drogi gminnej Bierwiecka Wola – Czekajów.
- dobiegło końca opracowanie map do celów projektowych na drogi gminne ul. Radosną
w Wielogórze i Piastów - Poręby.
- zakupiono i zamontowano znaki drogowe.
- wycięto krzewy przy drodze gminnej w Lisowie w kierunku Dębniaka.
- oczyszczono rów przy drodze gminnej na odcinku Ludwików- Narty.
- rozpoczęto przebudowę drogi gminnej Klwaty Kolonia – ul. Graniczna.
- ogłoszono przetarg na zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny.
- rozpoczęto budowę ogrodzenia boiska przy szkole w Wierzchowinach.
- zabezpieczone są środki za zakup wiat przystankowych
Ad.8,9 Radny Pan Maciej Makulski podziękował za zamontowanie lustra i zapytał kiedy
będą koszone pobocza przy drogach gminnych. Pan Wójt odpowiedział ,że brak jest
środków i pobocza nie będą koszone.
Radny pan Zbigniew Dobosz cieszy się z inwestycji jakie są wykonywane na terenie gminy
i zapytał dlaczego po stronie zachodniej idzie tak mozolnie, czeka na odmulenie rowu w
Górnej Woli, zgłaszał również potrzebę dostarczenia kruszywa na swój teren. Przekazał
informację od mieszkańców z czterech sołectw i sołectwa Wola Gutowska i Płasków aby
targowice pozostawić w obecnym miejscu. W imieniu mieszkańców prosi aby
Przewodnicząca Rady Gminy pełniła dyżur we wtorki w godzinach rannych.
Pan Wójt odnośnie kruszywa poprosił aby zgłosić się do pracownika Gminy Pana Michała
Surusa.
Przewodnicząca Rady Gminy przychyliła się do prośby mieszkańców i od miesiąca
października będzie miała dyżur w gminie we wtorki.
O godzinie 12.45 salę obrad opuścił radny Pan Marek Jeniec.
Radny pan Robert Rędzia zapytał na jaki etapie jest sprawa przepustu w Płaskowie. Pan
Robert Rędzia zwrócił uwagę ,że sołectwo Płasków leży w jego okręgu wyborczym i nikt
nie zgłaszał sprzeciwu co do przeniesienia targowicy, przeciwnie mieszkańcy czekają na
przeniesienie aby mogli w godziwych warunkach sprzedawać swoje towary.
Radny Pan Marcin Drewnowski poprosił aby przy rampie w Kruszynie wyciąć krzewy i
powiesić lampy oświetleniowe.
Radna Pani Agata Nowakowska poprosiła radnych o ponowne sprawdzenie list
dotyczących oświetlenia ulicznego. Przypomniała ,że 15-go września minął termin
składania wniosków z planowanymi inwestycjami do budżetu na 2017 rok.
Zapytała na jakim etapie jest wykonanie projektu kanalizacji Wsola – Wielogóra. Radna
Nowakowska Agata zapytała również jakie są dalsze losy bezpiecznego przejścia do
przystanku w Wielogórze.
Pan Pawluczyk Andrzej sekretarz gminy zabrał głos wyjaśniając ,że projekt na kanalizację
Wsola – Wielogóra będzie gotowy w listopadzie 2016 roku. Odnośnie bezpiecznego
dojścia do przystanku w Wielogórze Pan sekretarz poinformował ,że 12 października
2016 roku uprawomocnia się decyzja wodno-prawna i będzie można przystąpić do
wykonania tego zadania.
Radny Pan Sulisz Waldemar zaapelował o wstrzemięźliwość w zawieszaniu lamp
oświetleniowych.
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała obawy mieszkańców związane
z
przeniesieniem targowicy .
Paw Wójt przedstawił przyczyny dla których chciałby przenieść targowisko :
-będzie teren utwardzony o płaskiej powierzchni z lepszą możliwością odśnieżania
- teren jest oświetlony
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- w pobliżu znajdują się toalety
- jest dostęp do energii elektrycznej co daje możliwość zagotowania wody na herbatę.
Głos zabrała sołtys wsi Ludwików Pani Monika Szczęsna , która wypowiedziała się aby
nie przenosić targowicy z uwagi na to ,że mieszkańcy maja niesprawne ciągniki i będą
mieli problemy z przejechaniem na drugą stronę trasy E-7.
Pani Ilona Starzyńska Skarbnik Gminy kategorycznie stwierdziła , że jest to nie do
pomyślenia aby w XXI wieku wyjeżdżać na drogę publiczna niesprawnym ciągnikiem ,
stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.
Ad.10 Przewodnicząca Rady przed odczytaniem projektu nr 1 i projektu nr 2 poprosiła
przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Henryka Krzaka o przedstawienie
stanowiska Komisji.
Radny Pan Henryk Krzak stwierdził ,że Komisja pozytywnie rozpatrzyła obydwa projekty
Uchwał. Z tym ,że w ostatniej chwili Pani Skarbnik Gminy prosi o wniesienie
autopoprawki.
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska w imieniu wójta wnosi autopoprawkę do Uchwały
Budżetowej na 2016 rok. Ponieważ po otwarciu kopert przetargowych na Centrum Wsi
w wierzchowinach zabrakło 30 tyś. i Pani Skarbnik zaproponowała przesunięcia z tych
inwestycji w których pozostają środki.
Przewodnicząca Rady Gminy Odczytała Projekt uchwały nr 1 z wprowadzoną
autopoprawka i poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 10 radnych – 10 głosami za przyjęła Uchwałę
nr
XXIII/44/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk
na lata 2016-2019.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała projekt Uchwały nr 2 z wniesioną
autopoprawką i poprosiła Radnych o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 10 radnych - 10 głosami za przyjęła Uchwałę
nr
XXIII/45/2016 w sprawie zmian w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2016 rok.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr 3
Rada Gminy w obecności 10 radnych – 10 głosami za przyjęła Uchwałę
nr XXIII/46/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała projekt Uchwały nr 4 i poprosiła o
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 10 radnych - 9 głosami za i jednym głosem wstrzymującym
( A. Żurowska) przyjęła Uchwałę nr XIII/47/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w
składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Jedlińsku.
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Ad. 11
Pani Teresa Partyga przypomniała ,że zarówno przewodnicząca Rady Gminy jak i inni
radni ( i tu przytoczyła wypowiedzi poszczególnych radnych) stwierdzali ,że wnioski
radnych składne do budżetu gminy na kolejne lata powinny być poparte Uchwałami z
zebrań sołeckich. Pani Partyga zgadza się z tymi wypowiedziami i pyta czy na stronie
Urzędu Gminy znajdzie się tabela z wnioskami radnych dot. projektu budżetu na 2017
rok. I w jaki sposób rozpoznaje się rzeczywiste potrzeby mieszkańców skoro nie
organizuje się zebrań wiejskich. Liczono na to ,że organ nadzorczy w postaci Rady Gminy
i Wójta zadziała swoim autorytetem i zebranie statutowe w miejscowości Mokrosęk się
odbędzie.
Radny Marcin Drewnowski podziękował Panu Wójtowi za pozytywne rozstrzygnięcie
związane z budową Centrum Wsi w Wierzchowinach.
Mieszkaniec Wsoli Pan Karol Michalec stwierdził ,że z dniem 1 września 2016 roku
otworzony został drugi oddział przedszkola i z tym dniem pokazały się braki. Pan
Dyrektor Szkoły miał sporządzić listę potrzeb. Rodzice zgłaszają potrzebę zakupu
zabawek i proszą o przyznanie na ten cel kwoty 5 tyś.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk wyjaśnił ,że rozmawiał z Dyrektorem Szkoły we
Wsoli około 15 września 2016r. i nie zgłaszał żadnych potrzeb jeżeli chodzi o
wyposażenie przedszkola.
Radny Pan Dobosz Zbigniew poprosił aby przy tworzeniu budżetu na 2017 rok Pan Wójt
usiadł z radnymi i porozmawiał.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godz. 13.30 zamknęła obrady XXIII
sesji .

Obradom Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska
Protokółowała
Bień Teodozja
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