Protokół nr XXVIII/2017
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 30.03 2017 roku.
Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 11.00
otworzyła obrady sesji. Przywitała wszystkich zebranych . Stwierdziła , że na
sali obrad jest 14 radnych i Rada jest władna podejmować uchwały.
Ad.2 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska przywitała
wszystkich i odczytała
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Jedlińsku.
4. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącej Rady
 Przewodniczących stałych komisji Rady
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej .
6. Zapytania interpelacje i wnioski Radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt - projekt nr 1.
B) zmiany nazwy Zespołu Szkół Publicznych im. Witolda Gombrowicza we
Wsoli – projekt nr 2.
C)dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe – projekt nr 3.
D) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017-2020–
projekt nr 4

E)– wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok - projekt nr 5.
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F) –nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki - projekt nr 6.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gmina Jedlińsk.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z
XXVII sesji .
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosami za, 3 głosami
wstrzymującymi się - przyjęła protokół XXVII sesji Rady Gminy.
Ad 4. W imieniu Komendanta Policji w Jedlińsku posterunkowy Wójcik
poprosił sołtysów o spotkania w sołectwach celem szczegółowych ustaleń
dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców.
Radny Krzak Henryk zapytał o zdewastowane słupki przydrożne, natomiast
wójt Pan Kamil Dziewierz zapytał jak można rozwiązać problem z
samochodami „szrotami” , które są zaparkowane w niedozwolonym miejscu.
Wójt Pan Kamil Dziewierz zaproponował , że może uchwała Rady Gminy
rozwiązałaby problem z tymi samochodami . Zadał pytanie odnośnie mapy
zagrożeń . Posterunkowy Wójcik odpowiedział, ze uchwała raczej nie
wystarczy.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za obecność posterunkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała ,że Środowiskowy Dom
Samopomocy wystawił stolik z robótkami własnoręcznie zrobionymi.
Przypomniała radnym gminy aby złożyli oświadczenia majątkowe do 2 maja
2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała wszystkich z pismami jakie
wpłynęły do biura Rady:
- 27.03 z CUW wpłynęła odpowiedź na pytanie radnego Dobosza dot.
dodatku zwiększającego budżet na oświatę do wys. 406 tyś. ( zwiększona
liczba nauczycieli na urlopach zdrowotnych, są zatrudnieni nauczyciele
wspomagający, w styczniu 2016 wypłacono jednorazowy dodatek dla
nauczycieli za z 2015 roku 321tyś).
-mazowieckiego kuratora oświaty dot. opinii do projektu uchwały ,
-protokół z komisji rewizyjnej
-mieszkańcy Wierzchowin zwrócili się o pomoc w uregulowaniu stanu
prawnego drogi Wierzchowiny –Zielonka.
- Dyrektor Pani Teresa Kalbarczyk z niepublicznego przedszkola prosi
o zwiększenie dotacji na przedszkolaków.
-z GCKiKF wpłynęła informacja dot. wysokości kosztów „kusa
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Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara
poinformowała , ze posiedzenie komisji odbyło się 27.03.2017
Porządek obrad w/w Komisji.
–
zapoznanie się z planem pracy biblioteki publicznej oraz GCKi KF i
ofertą skierowaną dla mieszkancow
- zaopiniowanie projektow Uchwał w zakresie tematycznym Komisji.
W Komisji udział wzięła Dyrektor GCKiK Pani Agnieszka Gryzek przedstawiła
bogatą ofertę artystyczną ponad 64 wydarzenia , dostępne są na stronie
internetowej.
Ponadto p. Gryzek poinformowała iz na kusaki otrzymała dotację od Ministra
Kultury w kwocie 20.000 zł oraz przedłozyła rozliczenie z ostatnich imprez .
Pani Bozena Starzynska dyrektor Biblioteki Gminnej przedstawiła plan
pracy .
Radni zapoznali się z ofertami dot upowszechniania kultury fizycznej,
zgłoszono 2 oferty na zadania piłka: nozna w miejscowosci Jedlinsk GKS
Drogowiec Jedlinsk otrzymał dofinansowania wysokosci 130
tys.zł ,Wielogora 50 tys zł.
Odpowiedz z GZEAS na co zostały przeznaczone pieniądze.
Komisja zapoznała się z pismem Teresy Kalbarczyk o podniesienie dotacji na
jedno dziecko- członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie .
Kierownik Urszula Romanowska omowiła zasady korzystania z program
operacyjnego pomoc zywnosciowa z EFS- 318 osob spełnia kryteria . Są to
osoby ktore zostały zakwalifikowane zgodnie z przepisami , osoby ktore
otrzymały skierowania wczesniej nie mogą korzystac z tego programu . Nie
mozna wydac dwoch skierowan.
Przewodniczący Komisja Środowiska i Gospodarki radny Pan Robert
Rędzia poinformował ,ze posiedzenie komisji odbyło się 02.03.2017
uczestniczyło 6 członkow
Radny Dariusz Lipinski przedstawił porządek obrad po czym zostały złozony
wniosek o
- odwołanie radnego Lipinskiego Dariusza i powołanie nowego
przewodniczącego komisji . Radny Pan Marek Janiec zgłosił kandydaturę na
przewodniczącego Komisji- radnego Roberta Rędzie. Komisja 3 głosami za,
2 przeciw i jeden wstrzymujący wybrała na przewodniczącego Komisji
radnego Pana Roberta Redzię. Obrady poprowadził Rędzia Robert
Komisja procedowała nad projektami Uchwał w zakresie tematycznym
Komisji. Komisja zapoznała się z problemem mieszkan socjalnych.
Komisja zajmowała się modernizacją i budową oswietlenia. Podpisana została
umowa za opracowanie projektu na modernizację oswietlenia
energooszczędnego , jest mozliwosc uzyskania do 30 procent zwrotu kosztow.
Następnie Komisja udała się na stację uzdatniania wody i oczyszczalnię
sciekow
– stacja uzdatniania wody została wyremontowana niestety budynek
3

jest stary dochodzi do przenikania wody gruntowej .
– w oczyszczalni sciekow okazał się ze zbiornik nie był czyszczony i w
najblizszym czasie nalezy przeprowadzic modernizację
przepompowni sciekow .

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata
Nowakowska poinformowała ,ze posiedzenie Komisji odbyło się
28.03.2017r. Radni przedstawiali następujące problemy:
-rozbudowa i modernizacja oswietlenia ( radny Marcin Drewnowski ,
Zbigniew Dobosz, Marek Janiec.
- radny Radosław Langierowicz prosił o działania promocyjne
-koniecznosc budowy sciezek rowerowych Jedlinsk- Wsola- Wielogora
( Waldemar Sulisz , Radosław Langierwicz)
- projekt kanalizacyji będzie oddany.
- prawo oswiatowe- zestawienie- Centrum usług wspolnych wystąpiło z
pismem o zakup sprzętu na kwotę 6800 zł, 2018 r. w wys. 38,800 zł ( stoliki
uczniowskie , krzesełka). Koszt zakup pomocy dydaktycznych nie jest znany .
- Omowienie białych swiadectw Komisja otrzymała informacje od Grzegorza
Walczaka ze została wybrana firma i podpisano umowę 03.02.2017 r. Dwa
budynki szkoła we Wsoli i Ludwikowie zostały objęte tym działaniem.
W sprawach roznych :
Radna Zurowska Aneta zgłosiła problem z mozliwoscią przebudowy drogi
Wierzchowiny –Zielonka
Radny Dobosz Zbigniew pytał czy zostało zlecone wykonanie wznowienia
granic w Mokrosęku
Pan Grzegorz Walczak sprawdził iz nie zostało zlecone . Pan Dobosz
Zbigniew pytał jakie zostały poniesione srodki na szlakę – odp.27 tys. zł.
Radni pytali o efekty ekonomiczne po zakupie ciągnika . Dobosz pytał kiedy
kruszywo będzie rozwozone. Nowakowska -zapytała o budowę Centrum
Kultury. Projekt opiewa na kwotę 50 tys zł, Zostało zlecone opracowanie
koncepcji i dlaczego nie zlecono od razu na tym etapie koncepcji i projektu
budowlanego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wójcik Bogdan
poinformował ,ze komisja miała posiedzenia 24 luty i 28 marca dwa
posiedzenia robocze.
W lutym Komisja zajmowała się stosowaniem zwolnien i umorzen
podatkowych.
Komisja chciała zapoznac się ze sposobem ustalania umorzen. Komisja
zwroci się do Przewodniczącej Rady o ustalenie terminu i kontroli Urzędu
Gminy
W marcu posiedzenie Komisja dotyczyło
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wnioskow składanych przez Gminę na dofinansowanie unijne.
Złozono 6 wnioskow na dofinasowanie.
Dwa dotyczyły budowy drog , jedna uzyskała dofinansowanie Wola
Bierwiecka – Czekajow.
Wniosek o wykorzystanie odnawialnych zrodeł energii jest w
trakcie ,przeszedł formalną ocenę.
Dwa wnioski dotyczące zagospodarowania terenu przy swietlicy w Lisowie i
na Klwatce Szlacheckiej gmina została wezwana do złozenia wyjasnien.
Ostatni wniosek dotyczy stacji uzdatniania wody w Wierzchowinach , nie
spełnione były przesłanki, nieuregulowany stan własnosci,.
Skutecznosc złozonych wnioskow -50 %.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak
poinformował ,że Komisja miała posiedzenie 30.03.2017r była 100%
frekwencja . Komisja przyjęła plan komisji na 2017 jednogłośnie.
Następnie Komisja zajmowano się funduszem sołeckim . W sołectwach
przeprowadzono rozmowy . Prace te spotkały się z niewielkim
zainteresowaniem , 8 sołectw jest przeciw , 5 sołectw za . Przed
głosowaniem Uchwały przewodnicząca poprosi o głos sołtysów. Prośba
dyrektor niepublicznego przedszkola Pani Teresy Kalbarczyk aby jej
przedszkole miało taka samą kwotę dopłat do dziecka jak i przedszkole w
Jedlińsku czy we Wsoli. Komisja pozytywnie przychyliła się do tego wniosku
. Wymagać to będzie uchwały rady gminy.

Ad. 5 Sprawozdanie wojta gminy z działalnosci międzysesyjnej
- w Ludwikowie sołtys oraz radny prosili o wiatę została zamontowana
- kruszywo cały czas jest rozwozone .
- 131 tys. kosztowała akcja zima
- zakupiono i zamontowano znaki drogowe
- została zmieniona organizacja ruchu
- zostały zamontowane bariery
- zostały wycięte drzewa i krzaki przy drogach i budynkach gminnych
- sala gimnastyczna budowa w Ludwikowie, teren jest porządkowany
- została podpisana umowa na modernizację przepompowni sciekow
- umowa na projekt zagospodarowanie terenu boisko wielofunkcyjne w
Bierwcach.
- rozeznanie cenowe na plac zabaw w Kaminsku
- odbyło się spotkanie z GKS Drogowiec tematem rozmow było boisko w
Jedlance , podpisana została zgodę na korzystanie z boiska w Jedlinsku.
- informacja o porządeku przy drogach gminnych apel do wszystkich o
dbanie o czystosc.
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Pan Wojt podziękował kierownik GOPS za dystrybucję zywnosci.
Odbyło się spotkanie mieszkancow Jastrzębi i Jedlinska w sprawie stacji PKP
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 minut przerwy.
Ad.6 Radny Maciej Makulski zapytał czy zostały podjęte działania wobec
osob rozwieszających reklamy, plakaty na słupach oraz pytał o przejscie w
miejscowosci Wsola , poniewaz brakuje drogi ok 7 m i dzieci muszą
wychodzic na asfalt. Pan Wojt udzielił odpowiedzi iz chodnik zostanie
zrobiony we własnym zakresie.
Na pytanie dotyczące rozwieszania plakatow Pan wojt poinformował iz
istnieje informacja na stronach Urzędu Gminy.
Radna Ewa Ofiara prosi o umieszczenie koszy przy przystankach w
Jeziornie i Bierwcach, prosi rowniez o kruszywo dla miejscowosci Jeziorno.
Radny Radosław Langierowicz zwrocił uwagę by oznakowania wykonywac
na słupkach betonowych – będzie mniej kradziezy.
Radna Agata Nowakowska pyta:
- na poprzedniej sesji – na jakiej podstawie została zawarta umowa z nową
telewizją
- na ostatniej sesji składała interpelację odnosnie HPV
- dlaczego interpelacje radnych nie są publikowane na stronach urzędu
- swiadczenie usług rehabilitacyjnych - prosi o złozenie wniosku aby
przystąpic do tego programu.
- prosi o wykonanie tablicy informacyjnej z nazwą ul. Sosnowej i
umiejscowienie jej w Wielogorze .
- prosi o poprawę przejezdnosci na ul. Sosnowej.
- wnosi wniosek o utworzenie i zamieszczenie centralnego rejestru
umow .Rejestr powinien zawierac: datę umowy, przedmiot umowy ,wartosci
umowy, klasyfikacja jednostkowa wydatkow .
Pan Sekretarz udzielił odpowiedzi:
- odnosnie HPV Gmina nie będzie uczestniczyła w programie
- co do rehabilitacji kierownik ZOZ-u przedstawi informację dot. wniosku .
Radna Aneta Zurowska dopytuje:
- dlaczego nie przeszedł wniosek na stacje uzdatniania wody
- co zostało zrobione z drzewem po wycince przy drogach gminnych .
Odpowiedzi udzieliła kierownik GOPS – drzewa zostało podzielone dla osob
potrzebujących, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryteria
dochodowe.
- co dalej z tzw. Turystą . Odpowiedzi udzielił sekretarz gminy Pan Andrzej
Pawluczyk informując ,ze dopoki nie opusci lokalu ostatnia mieszkanka nic
w tej kwestii nie mozna zrobic . Rozmowy z Panem Dziwiorem są na etapie
rozmow wstępnych.
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Radna Danuta Kozłoska pytała:
- dlaczego droga na Poręby jest podzielona na dwa etapy
- w związku z modernizacją drogi powiatowej dopytuje o uregulowanie
stanu prawnego drogi gminnej.
-mieszkancy Klwat nie maja kruszywa
Pan Andrzej Pawluczyk wyjasnił ,ze droga na Poręby nie miała odpowiedniej
szerokosci i po uregulowaniu stanu prawnego będzie dalej kontynuowana
budowa.
Ad 7. Pani Aneta Żurowska Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała
projekt nr 1.
Głos zabrał kierownik Pan Okleja Piotr poinformował ,że program jest
przyjmowany corocznie nie ma w nim zmian.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła Uchwałę nr.
XXVIII/6/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Przewodnicząca rady przystąpiła do procedowanie nad projektem Uchwały
nr 2.
Doradca Wójta ds. oświaty wyjaśniła ,że projekt tej Uchwały doprecyzowuje
nazwę szkoły do jej struktury.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała i przystąpiła do głosowania
projektu Uchwały nr 2.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami za i jednym głosami
wstrzymującymi się ( A. Żurowska) podjęła Uchwałę nr XXVIII/7/2017 w
sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Publicznych im. Witolda Gombrowicza
we Wsoli.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do omówienia projektu Uchwały nr 3. W
dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka przewodnicząca rady prosi o
wyjaśnienie. Pani Ewa Bartula wyjaśnia ,że ta autopoprawka była omawiana
na Komisji Oświaty a dotyczy ona dopisania do szkoły podstawowej we
Wsoli jej imienia Witolda Gombrowicza.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem autopoprawki.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła autopoprawkę
do projektu Uchwały nr 3.
Przewodnicząca Rady odczytała opinię Kuratora Oświaty i przystąpiła do
głosowania nad projektem Uchwały nr 3.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami – 15 głosami za podjęła
Uchwałę nr XXVIII/8/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą - Prawo oświatowe.
Przewodnicząca Rady zadała pytanie dot. szkoły branżowej.
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Głos zabrała p. Ewa Bartula wyjaśniła , że do starosty radomskiego
wystąpiono z wnioskiem o wyrażenie zgody, ponieważ szkoły branżowe
tworzą powiaty. Gmina oczekują na decyzje starosty.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do omówienia projektu uchwały nr 4
i nr 5.
Głos zabrała skarbnik Pani Ilona Starzyńska i szczegółowo omówiła zmiany
w projekcie Uchwały nr 4 i nr 5.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 4 i poprosiła o
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami podjęła Uchwałę nr
XXVIII/9/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2017-2020.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem Uchwały
nr 5 .
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXVIII/10/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2017 rok.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do procedowania nad projektem uchwały
nr 6.
Głos zabrał radny Pan Henryk Krzak , który sporządził listę i zapytał o
stanowisko w sprawie funduszu sołeckiego. 15 sołtysów opowiedziało się za
nie przyjęciem funduszu, 9 sołtysów chce fundusz sołecki.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 7 głosami za , 3 głosami
wstrzymującymi się i 5 głosami przeciw podjęła Uchwałę nr XXVIII/
11/2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących funduszu sołeckiego.
Ad. 8 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska złożyła wniosek o
rezygnację z funkcji przewodniczącej jak również w imieniu radnego Krzaka
Henryka i Dobosza Zbigniewa o rezygnacje z wi-ce przewodniczących z
dniem 30 marca 2017r. Podziękowała radnym za współpracę.
Pan wice –przewodniczący Henryk Krzak oświadczył ,że jest to jego ostatnia
kadencja w radzie gminy, liczył na lepszą współpracę ze strony władz i
opuścił sale obrad.
Radny Robert Rędzia poinformował ,że uczniowski klub sportowy z
Jedlińska w zawodach strzeleckich zajął drugie miejsce w zawodach
ogólnopolskich. Pierwszy raz w historii Jedlińska odbyła się Gala Mistrzów
Sportu i zaapelował o większa współpracę radnych.
Radny Pan Zbigniew Dobosz prosił o kruszywo dla Mokrosęka.
Radny Marcin Drewnowski w imieniu sołectwa prosi o uzupełnienie wyrw
na drodze Wierzchowiny – Boża Wola, na przystanku w Wierzchowinach
potrzebne jest kruszywo.
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Sołtys wsi Wierzchowinach Pani Smyrda Małgorzata prosi o spotkanie w
sprawie drogi Wierzchowiny – Zielonka.
Sołtys wsi Jedlińska Pan Andrzej Langierowicz prosi o lepszą lokalizację
znaków przy drogach gminnych.
Mieszkanka gminy Pani Teresa Partyga prosi o rzetelny przekaz informacji
zarówno ze strony Wójta jak i Rady Gminy.
Pan Michalec zapytał o wniosek na zagospodarowanie terenu przy szkole we
Wsoli.
Pan Andrzej Pawluczyk sekretarz gminy odpowiedział ,że wnioski są
składane na to co jest uwzględnione w budżecie gminy.
Wójt gminy Pan Kamil Dziewierz podsumował swoje działania na rzecz
mieszkańców i podziękował za współpracę prezydium Rady.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 15.05
zamknęła obrady XXVIII sesję Rady Gminy.

Obradom Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska

Protokółowała
Bień Teodozja
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