Protokół nr XXXI/2017
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 29 czerwca 2017 roku.
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godzinie 09.00 otworzył
obrady sesji. Przywitał wszystkich zebranych . Stwierdził , że na sali obrad jest 14 radnych
, jeden radny nieobecny usprawiedliwiony. Rada jest władna podejmować uchwały.
Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę w porządku obrad poprzez
wprowadzenie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk.
Pan Wójt Gminy Kamil Dziewierz poprosił o zniesienie z porządku obrad projektu Uchwały
nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o przegłosowanie wprowadzonych
poprawek
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami za przyjęła zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał
Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
4.Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącego Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady
6.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
7. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
9. Przyjęcie informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku dotyczącej
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
10. Podjęcia uchwał w sprawie:
A)– trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na
terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz
dla, innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób prawnych i fizycznych
prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania - projekt nr 1.
B) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze
Gminy Jedlińsk - projekt nr 2.
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C) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla sołectwa
Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk – projekt nr 3
D) ) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 – projekt
nr 4
E).wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok – projekt nr 5.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
i poprosił Radę Gminy o przyjęcie porządku obrad .Rada Gminy w obecności 14 radnych 14
głosami za przyjęła porządek obrad po naniesionych poprawkach.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXX sesji. Rada
Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się - przyjęła
protokół XXX sesji Rady Gminy.
Ad.5 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał wszystkich z pismami jakie wpłynęły do biura
Rady w okresie międzysesyjnym:
- od mieszkańców Wsoli wpłynęło pismo odnośnie budowy kanalizacji.
- Pani Aneta Celi sołtys wsi Lisów złożyła protokół z zebrania wiejskiego
- Pani Krystyna Rajkowska złożyła pismo odnośnie lokalu socjalnego.
- z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielogórze wpłynęło podanie o dofinansowanie do
festynu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski przedstawił relacje z działalności
Związku Gmin Radomka.
Przewodniczący Komisja Środowiska i Gospodarki radny Pan Robert Rędzia
poinformował ,że posiedzenie komisji odbyło się 28 czerwca 2017 roku. Komisja
procedowała nad projektami Uchwał tematycznie związanymi z dzisiejsza sesją. Następnie
Komisja udała się na wysypisko śmieci do Urbanowa. Przy wysypisku znajduje się
schronisko dla zwierząt , które również funkcjonuje prawidłowo.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Henryk Krzak poinformował ,że
Komisja miedzy sesjami nie miała posiedzenia.
Komisja Rewizyjna swoje posiedzenia miała 28 czerwca 2017 roku . Głównym tematem
posiedzenia Komisji był podział subwencji oświatowej na jednostki oświatowe , ocena realizacji
budżetów szkół w 2017 roku i organizacja oświaty w gminie na rok szkolny 2017/ 2018.
Omawiano również materiały i uchwały na sesję.
Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata
Nowakowska poinformowała ,że posiedzenie komisji miało miejsce 27 czerwca 2017 r.
Komisja omawiała nowe odcinki oświetlenia na terenie gminy Jedlińsk. Przewodnicząca
odczytała listę zaprojektowanych odcinków oświetlenia. Komisja zajmowała się również
kontrolą zadań inwestycyjnych na 2017 rok.
Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP Urzędu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Ewa Ofiara poinformowała , że
posiedzenie komisji odbyło się 29 czerwca 2017 r.Na Komisji byli obecni wszyscy
członkowie. Komisja omawiała projekty Uchwał na sesję.
O godzinie 09.40 na sesję dotarła radna Danuta Kozłoska
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Ad. 6 . Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przywitał zebranych i przedstawił sprawozdanie
z działalności między sesyjnej.
1. Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny – Etap II: Budowa drogi dojazdowej
i chodnika
2. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpatrzyło pozytywnie wniosek o przyznanie
dofinansowania w wysokości 338 tys. zł na remont sali gimnastycznej przy PSP Jedlińsk.
3. Usunięto zalegający piach na drodze gminnej Wsola –Marcelów oraz wycięto krzaki.
4. Wycięto krzaki na drodze gminnej w Wielogórze ul. Długa Grabina
5. Wycięto drzewo i krzaki na ul. Kwiatowej przed skrzyżowaniem z ul. Leśną.
6. Wyznaczono przebieg części drogi gminnej w miejscowości Mokrosęk za kwotę 1.500 zł
brutto
7. Zakupiono i ustawiono znaki drogowe za kwotę 1806 zł brutto w miejscowości:
Wierzchowiny Zielonka, Kruszyna przejazd kolejowy, Ludwików.
8. Wyremontowano przepust na drodze gminnej w miejscowości Wielogóra ul. Działkowa
za kwotę 1845 zł brutto
9. Wyremontowano przepust na drodze gminnej w Płaskowie za kwotę 2952 zł brutto.
10. Zakupiono i zamontowano tablice kierunkowe i informacyjne za kwotę 6279.15 gr. dla
miejscowości: Urbanów, Obózek, Stare Zawady, Nowe Zawady, Jedlińsk, Jedlińsk
Obwodnica, ul. Energetyków, ul. Prusa, Ludwików, Jeziorno, Wielogóra ul. Sosnowa.
11. Podczyszczono rów odwadniający przy drodze gminnej w miejscowości Górna Wola za
kwotę 4305 zł brutto.
12. Wyremontowano przepust na drodze gminnej w miejscowości Bród za kwotę 1906,50
zł
13. Wyprofilowano drogi gminne w miejscowości: Marcelów, Wsola ul. Pałacowa, Jedlińsk
do garbarni, Jedlanka, Czarna Rola, Romanów, Urbanów, Jeziorno, Kruszyna.
14. Zakupiono przywieziono i wbudowano kruszywo drogowe w ilości 276 ton do remontu
dróg gminnych za kwotę 15.616,08 zł brutto
15. Poszerzono dwa przepusty drogowe w miejscowości Wielogóra na skrzyżowaniu ul.
Kwiatowej z ul. Kościelną i ul. Dojazdową za kwotę 1230 zł brutto
16. W miejscowości Bród wycięto drzewa i krzaki oraz oczyszczono drogę i odmalowano
most.
17. 20 czerwca podpisano umowy na przebudowę dróg gminnych w miejscowości
Wielogóra u. Radosna, Piastów-Poręby i Jedlanka, a 22 czerwca przekazano place budowy.
18. Odbyło się spotkanie z PGE Dystrybucja którego celem było polepszenie energetyki.
Pan Wójt zaapelował do rolników aby opryski wykonywali w godzinach wieczornych z
uwagi na potrzebę ochrony pszczół .
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Radny Pan Krzak Henryk zaapelował o poprawienie przepustów w Wielogórze i o godzinie
10.00 opuścił salę obrad.
Ad.7 Radny Pan Dariusz Lipiński poprosił o wyprofilowanie drogi za pomocą równiarki
w miejscowości Stare Zawady, przypomniał o dowiezieniu kruszywa na drogę do pól
uprawnych. Zapytał o modernizację linii oświetleniowej i o dotacje do placu zabaw przy
szkole w Zawadach Starych.
Radny Pan Dobosz Zbigniew poprosił o wyjaśnienie w związku z dewastacja drogi
gminnej.
Radny Pan Bogdan Wójcik poprosił przewodniczącą Komisji Infrastruktury , Promocji i
Rozwoju Panią Agatę Nowakowską o wpisanie trzech odcinków do wykazu projektów
oświetleniowych w Klwatce Szlacheckiej.
Sekretarz gminy Pan Andrzej Pawluczyk wyjaśnił ,że dokumentacja która jest w posiadaniu
Komisji Infrastruktury jest to zestawienie projektów obecnie wykonywanych i nie
wyklucza dodania innych zadań.
Radny Pan Marek Janiec poruszył problem mieszkańców Lisowa i Piaseczna w związku
z Ustawą o budowie turbin wiatrowych. Mieszkańcy nie mogą uzyskać pozwolenia na
budowę przy drodze powiatowej gdzie do tej pory istnieje gęsta zabudowa. Poprosił aby
wykonać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Radna Pani Nowakowska Agata zapytała:
- o prace porządkowe na ul. Długiej w Wielogórze
- o utworzenie bezpiecznego dojścia do przystanku , pismo zostało skierowane do GDDKiA
i chciałaby wiedzieć czy jest w tej sprawie odpowiedź.
- czy są jakiekolwiek przymiarki aby poprawić zjazd z ulicy Działkowej na trasę E-7.
- w imieniu wszystkich mieszkańców gminy dlaczego nie przystąpiono do konkursu na
finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych , prosi aby SPZOZ złożył wniosek umożliwiający
korzystanie z usług rehabilitacji leczniczej.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk poinformował , że o godz. 11.00 będzie na sesji
Pani Dyrektor PZOZ , która wyjaśni poruszane kwestie.
Radna Pani Ewa Ofiara zapytałą czy otrzyma środki na stowarzyszenie.
Radny powiatowy Pan Marian Wikło przedstawił propozycję zmiany w Uchwale
Budżetowej w której jest przeznaczone 1400 000 zł na przebudowę drogi w Jankowicach.
Radny Pan Łukasz Kurek poprosił radnych powiatowych aby zwrócili uwagę na przejazd
ciężkich samochodów które niszczą nawierzchnie dróg.
O godzinie 11.00 obrady opuścił radny Pan Makulski Maciej .
Radna Pani Nowakowska Agata zapytała o realny termin rozpoczęcia budowy kanalizacji
Wsola – Wielogóra.
Ad 8. Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz wyjaśnił:
- odnośnie równiarki wszystkie te drogi które były w wykazie zostały wyrównane.
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- na drogi gminne do pól uprawnych nie będzie wożone kruszywo.
- odnośnie planu zagospodarowania miejscowości Lisów , Piaseczno zaplanowane jest
spotkanie z urbanistą.
- zjazd z ulicy Działkowej na E-7 sprawa jest w toku.
- zagospodarowanie placu w Kamińsku jest podzielone na dwa etapy. Będzie dowiezione
kruszywo na parking przed placem zabaw i zostanie zawieszona lampa oświetleniowa.
- na stowarzyszenie w Bierwcach środki są zarezerwowane.
- odnośnie placu zabaw w Zawadach Starych decyzja pozostawiona jest Pani dyrektor
szkoły.
Radny Pan Radosław Langierowicz zwrócił się z prośbą
- o przekonsultowanie projektów Uchwał na Komisjach a dopiero później przedstawianie
ich na sesji.
- o informowanie wszystkich radnych o posiedzeniach Komisjach .

Ad.9 Radni zapoznali się z informacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku
dotyczące Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
O godzinie 11.15 Przewodniczący rady Gminy zarządził 10 minut przerwy.
Radna pani Aneta Żurowska zapytała o zwiększenie zatrudnienia w GOPS .
Pan Sekretarz wyjaśnił , że poprosi na sesję kierownika GOPS-u która udzieli odpowiedzi.
Ad.10 Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk odczytał projekt Uchwały nr 1
Głos zabrała Dyrektor niepublicznego przedszkola w Jedlińsku Pani Teresa Kalbarczyk
wyjaśniając ,że ma najmniejsze dotacje w powiecie radomskim do przedszkola. Jej
oczekiwania są na poziomie przedszkola publicznego.
Dyrektor CUW Pani Danuta Durak zwróciła uwagę ,że wszystkie dzieci są nasze i te z
publicznego i niepublicznego przedszkola.
Mieszkaniec Wsoli Pan Michalec Karol obawia się , że pieniądze które zostaną
przeznaczone na dotację do niepublicznego przedszkola uszczuplą budżet z przydziału na
przedszkole we Wsoli. Dzieci we Wsoli nie maja dojścia po chodniku do przedszkola.
Przedszkole we Wsoli wygląda gorzej od przedszkola prywatnego, ma gorsze wyposażenie.
Pan Sekretarz zwrócił uwagę aby nie dzielić dzieci ,gmina ma obowiązek zapewnić pobyt
w przedszkolu wszystkim dzieciom i czy będą one w publicznym czy niepublicznym to
gmina poniesie takie same koszty. Odnośnie gospodarowania finansami w szkole we Wsoli
można będzie dyskutować tylko w obecności Dyrektora szkoły.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz wyjaśnił ,że wyposażenie przedszkola a dotacje do
utrzymania dziecka w przedszkolu to nie jest to samo. Jako samorząd powinniśmy
wyrównywać szanse.
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił aby gmina kontrolowała listę obecności dzieci w
przedszkolu , żeby to była liczba rzeczywista .
Przewodniczący rady Gminy odczytał projekt uchwały nr 1i poprosił o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła Uchwałę nr.
XXXI/31/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby
prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób
prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Radna Pani Ewa Ofiara o godzinie 12.15 opuściła sale obrad.
Przewodniczący Rady przystąpił do procedowania nad projektem Uchwały nr 2.
Radna Pani Agata Nowakowska wyjaśniła ,że ta Uchwała jest dosyć obszerna będzie to
kosztowało gminę około 0,5 miliona zł . Powinno odbyć się najpierw spotkanie z urbanista
ażeby rozważyć plusy i minusy.
Sekretarz gminy wyjaśnił ,że projekt Uchwały nr 2 to jest tylko rozpoczęcie procesu do
przystąpienia do wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 1 głosami za, 2 głosami przeciw (Z. Dobosz, A.
Żurowska) i 9 głosami wstrzymującymi się nie podjęła Uchwały w sprawie aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk
oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze Gminy Jedlińsk .
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 3
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk wyjaśnił ,że miejscowość Klwatka Szlachecka jest
podłączona do wodociągów miejskich w Radomiu dlatego podjęcie tej uchwały jest
konieczne.
Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami podjęła Uchwałę nr XXXI/32/2017 w
sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla sołectwa Klwatka
Szlachecka z terenu gminy Jedlinsk.
Przystąpiono do omowienia projektu nr 4 i nr 5 .
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzynska omowiła zmiany w budzecie dotyczące
przeksięgowan związanych z roztrzygnięciami przetargowymi i zakupem kserokopiarki.
Radny Marek Janiec poprosił Rade o poparcie i głosowanie za tymi projektami Uchwał.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła Uchwałę Nr XXXI /33/2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały 5i poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami za podjęła Uchwałę nr XXXI/34/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Przewodniczący rady podziękował za głosowanie
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Romanowska wyjaśniła ,że
zgodnie z Ustawa o pomocy społecznej na jednego pracownika socjalnego powinno
przypadać 2 500 mieszkańców a w gminie Jedlińsk ten wymóg nie jest spełniony.
Głos zabrała dyrektor PZOZ Pani Majcher Alicja w Jedlińsku przedstawiła listę lekarzy
zatrudnionych w Ośrodku. Wyjaśniła z jakiego powodu nie podpisano umowy na
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rehabilitację leczniczą. Jest ogłoszony nowy konkurs na rehabilitację ambulatoryjną i jest
nadzieja ,że ta umowa zostanie podpisana. Nie notuje się spadku pacjentów . Pani Dyrektor
zwróciła uwagę na zwiększone koszty utrzymania samego budynku .
Radna Aneta Żurowska spytała na jakim etapie jest wyegzekwowanie odszkodowania w
związku z niedotrzymaniem terminu zakończenia budowy ośrodka zdrowia.
Prawnik Pani Sylwia Dąbrowska wyjaśniła ,że firma ogłosiła upadłość i nie będzie możliwe
uzyskanie odszkodowania od firmy.
Ad.11 Mieszkanka gminy Pani Teresa Partyga proponuje przed planowanymi działaniami
(inwestycyjnymi, imprezami) przeprowadzać sondę społeczną. Da ona odzwierciedlenie
odczuć społecznych i skieruje działania na właściwe tory.
Mieszkanka Wsoli Pani Sołtykiewicz zbierała podpisy osób popierających budowę
kanalizacji we Wsoli . W imieniu mieszkańców prosi o przyspieszenie prac nad budową
kanalizacji.
Sołtys Wsoli Pan Prokop Stanisław jest za budową kanalizacji ale w kierunku do
oczyszczalni w Jedlińsku a nie do Radomia. Uważa ,że pierwszoplanową inwestycją we
Wsoli jest wybudowanie drogi na Marcelów.
Radny Pan Robert Rędzia zwrócił uwagę ,że południowa część gminy Jedlińsk tez nie jest
skanalizowana.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski z okazji wakacji życzył wszystkim
miłego wypoczynku. Ogłosił termin następnej sesji na m-c wrzesień i o godzinie 13.15
zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy.
Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski

Protokółowała
Teodozja Bień
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