Protokół nr XXXII/2017
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 08 września 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 odczytał porządek obrad :
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
4.Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącego Rady
-Przewodniczących stałych Komisji Rady
5.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
6. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) zaciągnięcia kredytu długoterminowego - projekt nr 1.
B) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 - projekt nr 2.
C) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok – projekt nr 3
D) zmiany Uchwały nr XXXV/40/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 06 października 2014
r. w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk – projekt nr 4
E) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w miejscowości Mokrosęk oraz na
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy – projekt nr 5
F) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w miejscowości Lisów oraz na
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy – projekt nr 6
G) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w miejscowości Jedlińsk oraz na
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy – projekt nr 7
H) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – projekt
nr 8
7. Zapytania interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
i poprosił radnych o głosowanie Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami za
przyjęła przedstawiony porządku obrad.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXI sesji. Rada
Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami za, 3 głosemi wstrzymującym się - przyjęła
protokół XXXI sesji Rady Gminy.
Ad.4 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał wszystkich z pismami jakie wpłynęły do biura
Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Na sale obrad przybył radny Powiatowy Pan Robert Dobosz.
Przewodniczący Komisja Środowiska i Gospodarki radny Pan Robert Rędzia
poinformował ,że posiedzenie komisji odbyło się 06.09. 2017 roku. Komisja procedowała
nad projektami Uchwał tematycznie związanymi z dzisiejsza sesją. Kierownik ZGK Pan
Dariusz Tępiński przedstawił sprawozdanie z podłączeń do kanalizacji.
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Radny Pan Dariusz Lipiński zgłosił , że zaproszenie na sesje otrzymał 06 września o
godz.14.30 i nie miał możliwości uczestniczyć w obradach Komisji. Inspektor ds. Rady
Gminy poinformowała ,że zaproszenia pisemne na Komisje Gospodarki i Środowiska
zostały wysłane 04.09.2017 r. tego samego dnia wszyscy członkowie Komisji zostali
powiadomieni SMS –em i do radnego Pana Lipińskiego Dariusza sms został wysłany
04.09.2017 r. o godz. 12.08.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Henryk Krzak poinformował ,że
Komisja miedzy sesjami nie miała posiedzenia.
Komisja Rewizyjna swoje posiedzenia miała 28.08.2017 roku . w PSP w Wierzchowinach. Celem
posiedzenia było sprawdzenie stopnia przygotowania do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego
( budynku szkoły, organizacji systemu nauczania, realizacji pomocy medycznej i zabezpieczenie
posiłków dla dzieci). Protokół z posiedzenia dostępny na stronie BIP Gminy Jedlińsk.
Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata
Nowakowska poinformowała ,że posiedzenie komisji miało miejsce 06.09.2017 r. Komisja
procedowała nad Uchwałami na najbliższą sesje w szczególności nad projektem nr 1 tj.
finansowaniem inwestycji poprzez zaciągnięcie przez gminę kredytu na :
- budowa sali gimnastycznej w PSP w Ludwikowie
- budowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek.
Kilku Radnych złożyło propozycje aby środki jakie są zabezpieczone na budowę drogi
Wsola – Marcelów przesunąć na budowę sali gimnastycznej w Ludwikowie.
Za projektem Uchwały nr 1 głosowało 2 członków Komisji , przeciw było 4 , 1 wstrzymał
się .
Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP Urzędu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Ewa Ofiara poinformowała , że
posiedzenie komisji odbyło się 06 września 2017r. Na Komisji byli obecni wszyscy
członkowie. Komisja omawiała projekty Uchwał na sesję. Na 5 członków Komisji : dwóch
popiera projekt Uchwały nr 1( R. Rędzia, B. Wójcik) , dwoje jest przeciw ( H.Krzak , A.
Nowakowska), jedna wstrzymała się od głosu (E. Ofiara)
Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP Urzędu.
Ad. 6 . Sprawozdanie wójta gminy z działalności międzysesyjnej:
Przywieziono 204 tony żużla kotłowego za kwotę 7.025,76 zł brutto na drogę gminną w
miejscowości Górna Wola
Wznowiono przebieg granic drogi gminnej w miejscowości Wielogóra, ul. Sosnowa za
kwotę 2.500 zł brutto
Wykaszano pobocza po raz drugi w tym roku na drogach gminnych
Wycięto krzaki w miejscowości Gryzów, Piastów, Jedlanka
Trwa przebudowa drogi gminnej Piastów-Poręby
Uporządkowanie placu gminnego w miejscowości Wielogóra ul. Długa
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Uzupełniono uszkodzone pobocze w miejscowości Wielogóra ul. Piaskowa
Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Jedlanka jako etap II
Budowa ulicy Radosnej w Wielogóra – w trakcie
Zakończono - Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny – Etap II: Budowa drogi
dojazdowej i chodnika
Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej w Ludwikowie
Poprawiono znaki w miejscowości Jedlanka na wysokości Pana Muca
Wycięto krzaki przy drodze gminnej w miejscowości Jeziorno oraz
w miejscowości Wielogóra ul. Graniczna
Oczyszczono plac gminny tzw. Targowicy
Oczyszczono plac Gminny w miejscowości Bierwce przy Aptece
Ad.06 Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk odczytał projekt Uchwały nr 1 ( zaciągniecie
kredytu długoterminowego) i otworzył dyskusję :
Skarbnik gminy Pani Ilona Starzyńska uzasadniła konieczność zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w kwocie 1 miliona złotych na okres dwóch lat. Wyjaśniła , że gmina
ubiegała się ośrodki zewnętrzne na budowę sali gimnastycznej w Ludwikowie .
Dofinansowania tego gmina nie dostała ponieważ w szkole w Ludwikowie jest za mała
liczba dzieci, w przyszłym roku mają się zmienić kryteria i gmina będzie miała możliwość
uzyskać dofinansowanie w kwocie 2 miliony. Takie sytuacje zdarzały się w poprzednich
latach i również były zaciągane kredyty. Obecnie spłacamy kredyt który był zaciągnięty w
2014 roku na kwotę 8 450 000 zł + odsetki. Radni zarzucali Wójtowi ,że inwestycje
zostały źle oszacowane . Pani skarbnik wyjaśniła że budżet był tworzony pod koniec 2016
roku a od 01 stycznia 2017 roku roboty budowlane podrożały i nie tylko nie ma
oszczędności to również brakuje środków i do każdej inwestycji trzeba dokładać. Pani
skarbnik poinformowała ,że koszt obsługi kredytu wyniesie około 25 000 zł .
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz uważa , że obydwie inwestycje ( budowa Sali
gimnastycznej w Ludwikowie i budowa drogi Wsola –Marcelów –Józefówek) są bardzo
potrzebne mieszkańcom . Prosi państwo radnych aby nie myśleli tylko o swoich okręgach
wyborczych tylko o całej gminie .
Sekretarz gminy Pan Andrzej Pawluczyk nie zgadza się ze stwierdzeniem , że ze względów
ekonomicznych nie należy brać kredytu . Uważa ,że trend wzrostu cen na rynku
budowlanym jest stały . Przetarg na budowę drogi jest już rozstrzygnięty i tą inwestycje w
tym roku można zrealizować taniej niż w przyszłym roku.
Radny Pan Waldemar Sulisz zwrócił się do Pani Skarbnik z pytaniem w jakiej kwocie gmina
jest zadłużona i jaka kwotę rocznie spłacamy.
Pani Skarbnik odpowiedział ,że gmina spłaca rocznie 2 100 000 zł a zadłużenie wynosi
4 800 000 zł .
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Sekretarz Pan Andrzej Pawluczyk stwierdził ,że do wszystkich inwestycji realizowanych w
tym roku gmina w stosunku do planu budżetu dokładała środki .
Radny Pan Lipiński Dariusz zarzucił radnemu Suliszowi ,że głosował przeciwko budżetowi
w który była ujęta budowa drogi na Marcelów. Radny Sulisz wyjaśnił ,że nie był przeciwko
swojej drodze a przeciwko budżetowi , który przedłożyła grupa radnych i nie był to projekt
budżetu , który przedłożył Wójt. I ta grupa radnych przeznaczyła w budżecie 90 000 zł na
oświetlenie w Zawadach Starych a 10 000 zł pozostawiono na oświetlenie w całej gminie.
Radny Pan Henryk Krzak złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i poddanie
projektu Uchwały nr 1 pod głosowanie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski przedstawił zdjęcie drogi która już
od dłuższego czasu nie ma uregulowanego stanu prawnego. Jako Przewodniczący Rady
uważa ,że dyskusja ,która się wywiązała na sesji powinna się odbyć dużo wcześniej z
wszystkimi radnymi i nie godzi się na to jako przewodniczący ,że dostaje na tydzień przed
sesją projekty Uchwał.
Pan Waldemar Sulisz powiedział ,że od pięciu kadencji nie było takiej Rady i nie pomogą
dyskusje na Komisji Infrastruktury bo temat kredytu jest przesądzony w internecie.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk uważa ,że Przewodniczący Rady sam wprowadza
zamieszanie . Odbyły się wszystkie Komisje Rady na których był dyskutowany temat
kredytu i nie sposób zrozumieć zarzutów. Jeżeli Państwo macie jakieś wątpliwości na sali
obrad jest pani prawnik i jest do dyspozycji Rady odpowie na każde pytanie. Pan sekretarz
zaproponował aby radni nie zamykali się w swoich stanowiskach i słuchali argumentów.
Radny Pan Henryk Krzak nie zgadza się z wypowiedzią Pana sekretarza ponieważ
niejednokrotnie apelował do Pana Wójta o współprace .
Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały nr 1 i przystąpiono do głosowania .
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 6 głosami za ( W. Sulisz, M. Janiec, D. Kozłoska, R.
Rędzia, B. Wójcik, Ł. Kurek) , 7 głosami przeciw ( D. Lipiński, M. Makulski, H. Krzak, A.
Żurowska, Z. Dobosz, A. Nowakowska , M. Drewnowski) i jednym głosem wstrzymującym
się ( E. Ofiara) nie przyjęła Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik gminy Pani Ilona Starzyńska wnioskuje o wycofanie z porządku obrad sesji
projektu Uchwały nr 2 –WPF i projektu Uchwały nr 3 wprowadzenie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok.
O godzinie 11.00 sale obrad opuścili radny Bogdan Wójcik i radna Ewa Ofiara.
Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.05 ogłosił 10 minut przerwy w obradach.
O godzinie 11.20 wznowiono obrady.
Pan Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie w sprawie usunięcia z porządku obrad
projektu Uchwały nr 2.
Pan Radny Lipiński Dariusz chce wiedzieć czy pieniądze jakie obecnie są w budżecie gminy
konkretnie 90 000 zł na oświetlenie w Zawadach Starych pozostaną czy zostaną
przesunięte na inne zadania.

4

Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska na obecną chwile nie potrafi udzielić odpowiedzi
radnemu Lipińskiemu ponieważ jest zmuszona poszukać pieniędzy w budżecie na zadanie
–budowa sali gimnastycznej w Ludwikowie .
Mieszkanka gminy zgłosiła konieczność budowy oświetlenia w Starych Zawadach.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 8 głosów za, przeciw 3 osoby i jedna osoba
wstrzymała się za zdjęciem z porządku obrad projekt Uchwały nr 2.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania za zdjęciem z porządku obrad
projektu chwały nr 3 .
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 8 głosami za , przeciw 3 osoby , 1 osoba wstrzymała
się za usunięciem z porządku obrad projektu Uchwały nr 3.
Nastąpiła zmiana w numeracji w projektach Uchwał . Przewodniczący odczytał porządek
obrad po zmianach i poprosił Rade o głosowanie .
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła nowy porządek obrad.
Przewodniczący Rady przystąpił do procedowania nad projektem Uchwały nr 2.
Radny Pan Henryk Krzak zapytał , czy patron szkoły zostaje jeżeli zmienia się nazwa
placówki.
Pani Bartula Ewa wyjaśniła ,że zespoły szkolno – przedszkolne nie mogą nosić imienia, w
związku z powyższym imię zostaje przy szkole podstawowej.
Przewodniczący rady Gminy przystąpił do głosowania.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXXII/35/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/40/2014 Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 06 października 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk.
Przystąpiono do procedowania nad projektem Uchwały nr 3 . Przewodniczący rady
Gminy odczytał projekt Uchwały.
Sołtys wsi Mokrosęk wyjaśniła ,że nie poinformowała mieszkańców Gryzowa o zebraniu
bo uznała ,że ziemia ta jest położona w Mokrosęku i mieszkańcy Mokrosęka powinni się
wypowiedzieć . Rolnik tą wydzierżawioną ziemię przeznaczy na cele rolnicze ,jest to
młody rolnik który dokonał dużych nakładów aby doprowadzić ją do dobrej kultury
rolnej.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za podjęła Uchwałę
nr XXXII/ 36/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w
miejscowości Mokrosęk oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 4.
Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXXII/37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w
miejscowości Lisów oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Przystąpiono do omowienia projektu Uchwały nr 5.
5

Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXXII/38/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w
miejscowości Jedlińsk oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Przewodniczący Rady Gminy przeczytał projekt Uchwały nr 6 i przystąpiono do
głosowania.
Rada Gminy w obecności 12 radnych - 11 głosami za , 1 głosem wstrzymującym się
podjęła Uchwałę nr XXXII/39/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Ad.7 Radny Rady Powiatu Robert Dobosz poinformował ,że na drogę Jedlińsk – Jankowice
– Przytyk złożono wniosek do Wojewody z prośbą o dofinansowanie. W Nowych Zawadach
wybudowano przepust .
Sołtys wsi Gutów Pani Iwona Filozof zwróciła się do radnego Dobosza z pytaniem dlaczego
nie jest zaprojektowany na drodze powiatowej Jedlińsk – Jankowice chodnik.
Radny Dobosz Robert odpowiedział ,że to nieprawda należałoby zajrzeć w projekt on
dokładnie nie zna projektu ale chodnik na pewno jest zaprojektowany tam gdzie są
zatoczki, przystanki autobusowe.
Radna Powiatu radomskiego Teodozja Bień nawiązała do wypowiedzi przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Bogdana Wójcika o konieczności wybudowania zatoki parkingowej w
Wierzchowinach przy szkole . Przedstawiła pismo jakie złożyła do Zarządu Powiatu w dniu
27.10.2016 roku
z prośbą o konieczności wybudowania zatoki parkingowej.
Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w miesiącu wrześniu br. raczyli sprawdzić
jakie są możliwości wybudowania zatoki i rozpoczęto procedurę.
Radny Waldemar Sulisz wypowiedział się o absurdalnym utrzymaniu poboczy drogi
powiatowej we Wsoli (od kościoła do strugi).
Radny Dariusz Lipiński zwrócił się do radnych powiatowych o zgłoszenie do budżetu
powiatu - przebudowę drogi powiatowej Jedlińsk – Zawady Nowe – Bierwce.
Zapytał również dlaczego autobus szkolny jest garażowany u kierowcy we Wsoli. Prosi o
częstsze opróżnianie kontenerów z PCK w Starych Zawadach.
Radna Agata Nowakowska prosi o bezpieczne dojście do przystanku autobusowego w
Wielogórze. Dziękuję za wystosowanie pisma do Starostwa celem wycinki drzew na ul.
Sosnowej i ul. Ceglanej w Wielogórze. Na ul. Relaksowej zgłasza potrzebę wybudowania
progów zwalniających. Zaapelowała do wszystkich radnych i sołtysów w związku z
tworzeniem budżetu na 2018 rok o składanie wniosków do 15-go września 2017 roku.
Wójt gminy Kamil Dziewierz odnośnie zjazdu w Wielogórze stwierdził ,że obecnie GDDKiA
dokonuje pomiarów i jest w stałym kontakcie z Panią Dyrektor i na bieżąco monitoruje
sprawę. Za pracę kierowcy autobusu szkolnego odpowiedzialna jest Dyrektor CUW Pani
Danuta Durak. Pan Wójt odnośnie dróg powiatowych zadeklarował chęć spotkania z
radnymi powiatowymi po sesji .
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Ad.8 Mieszkaniec Wsoli Pan Maciej Kokoszczyk prosi o zamieszczaniu na BIP Jedlińsk
zaproszeń na posiedzenia Komisji. Jest zniesmaczony, postawą niektórych radnych i
„dziękuję” w imieniu Marcelowa za podjętą decyzję.
Sołtys wsi Wsola Pan Prokop Stanisław również wyraził swoje rozgoryczenie dla
większości Radnych , którzy nie chcą wybudowania drogi w Marcelowie. Swoją niechęć
wyrazili podczas głosowania.
Radny Robert Rędzia przeprosił publicznie Pana Wojciecha Walczaka za słowa
wypowiedziane na zebraniu wiejskim w Bierwieckiej Woli. Wyjaśnił
iż został
wprowadzony w błąd.
Mieszkanka Wsoli prosi o wyrównanie szansy dla wszystkich mieszkańców gminy
i wybudowanie kanalizacji we Wsoli.
Pan Sekretarz Gminy poinformował ,że jest już zakończony projekt na kanalizację i w
przyszłym roku będzie można te inwestycje realizować.
Mieszkanka Gryzowa Pani Teresa Partyga prosiła aby ktoś koordynował imprezy
kulturalne w Gminie. Ponadto poinformowała iż w dniu dzisiejszym odbywa się Narodowe
Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlińsku.
W/w rozdała chętnym Radnym książki , którzy przeczytali po fragmencie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godzinie 13.20 zakończył obrady
XXXII sesji Rady Gminy.

Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski

Protokółowała
Teodozja Bień
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