Protokół nr XXXV/2017
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 27 października 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 XXXII, XXXIII i XXXIV sesji.
4.Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącego Rady
-Przewodniczących stałych Komisji Rady
5. Odczytanie Uchwały Nr Ra.377.2017 Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie
opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jedlińsk informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się WPF, a także o przebiegu realizacji
planów finansowych inwestycji kultury oraz SPZOZ.
6.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja Wójta Gminy Jedlińsk o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 - projekt nr 1.
B) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok – projekt nr 2
C) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 3
D) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych– projekt nr 4
E) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018– projekt nr
5.
9. Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jedlińsk za rok 2016/2017
10. Zapytania interpelacje i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XXXV 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 protokołów :
- z XXXII sesji.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się przyjęła protokół XXXII sesji Rady Gminy.
- z XXXIII sesji
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się przyjęła protokół XXXIII sesji Rady Gminy.
- z XXXIV sesji
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się przyjęła protokół XXXIV sesji Rady Gminy.
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Ad.4 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał wszystkich z pismami jakie wpłynęły do biura
Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Głos zabrała Dyrektor SPZOZ w Jedlińsku poinformowała ,że od 02 października 2017 roku
Ośrodek wykonuje bezpłatnie rehabilitację .
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu całej Rady podziękował na ręce Pani Dyrektor za
pracę włożona w opracowanie projektu. Projekt ten został dobrze oceniony i mieszkańcy
gminy mogą korzystać bezpłatnie z rehabilitacji.
Przewodniczący Komisja Środowiska i Gospodarki radny Pan Robert Rędzia
poinformował ,że posiedzenie komisji odbyło się 26.10.2017 roku. Komisja procedowała
nad projektami Uchwał tematycznie związanymi z dzisiejsza sesją. Komisja zapoznała się z
pismem radnej Pani Agaty Nowakowskiej dotyczącym nieprzyjemnego zapachu na
Wielogórze . Pismo to zostało przekazane do kierownika referatu rolnictwa , środowiska i
gospodarki gruntami Pana Piotra Oklei.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Henryk Krzak poinformował ,że
Komisja miedzy sesjami miała posiedzenia 27 września 2017r. W Komisji udział wzięli
członkowie Komisji i dyrektorzy wszystkich szkół. Komisja zapoznała się z obecna sytuacją
w placówkach oświatowych na terenie gminy Jedlińsk po wdrożeniu reformy oświatowej.
Przewodniczący zaapelował do radnych o obecność na Komisjach. Protokół z Komisji jest
dostępny na stronie BIP Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik poinformował, że swoje
posiedzenie Komisja odbyła 28.09.2017 roku . Tematem posiedzenia Komisji była analiza
realizacji budżetu Gminy Jedlińsk za I półrocze 2017 roku. Komisja zapoznała się z informacją
dotycząca naliczania opłaty adiacenckiej przez Urząd Gminy. Protokół z posiedzenia dostępny
na stronie BIP Gminy Jedlińsk.
Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata
Nowakowska poinformowała ,że posiedzenie komisji miało miejsce 25.10.2017 r. Komisja
zapoznała się z przygotowaniem do „akcja zima”. Komisja również zajmowała się analizą
postępu prac w wykonaniu ścieżki rowerowej na trasie Jedlińsk – Wielogóra.
Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP Urzędu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Ewa Ofiara poinformowała , że
posiedzenie komisji odbyło się 26 października 2017r. Na Komisji byli obecni wszyscy
członkowie. Głównymi tematami Komisji były założenia do budżetu na 2018 rok,
planowanie zadań inwestycyjnych do przyszłorocznego budżetu i zaopiniowanie
materiałów na najbliższą sesje.
Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP Urzędu.
Ad. 5 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Nr Ra.377.2017 Składu
Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
Jedlińsk informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu
się WPF, a także o przebiegu realizacji inwestycji kultury oraz SPZOZ.
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Ad6 . Sprawozdanie wójta gminy z działalności międzysesyjnej:
- wykonano remont odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Kruszyna
- podczyszczono rowy odwadniające przy drodze w miejscowości Piastów
- wycięto krzaki i drzewa przy drogach w miejscowości : Obózek ,Czarny Ług , Bierwce,
Lisów , Kruszyna, , Wsola ul. Spacerowa, Jedlanka , Piastów, Nowe Zawady, Stare Zawady,
Bierwiecka Wola
- wykonano remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Lisów
- wyremontowano drogę gminną w miejscowości Wsola ul. Kalinowa, Jedlińsk ul.
Jaśminowa i w Jedlance.
- zakupiono i ustawiono znaki drogowe w miejscowości Jedlińsk ul. Warszawska ,
południowa obwodnica Jedlińska oraz w Mokrosęku i Klwatce Szlacheckiej
- podczyszczono rów odwodniający przy drodze gminnej w miejscowości Narty.
- zakończono i odebrano przebudowę ul. Radosnej w Wielogórze i ścieżki pieszo –
rowerowej w Jedlance
- zakończono przebudowę drogi gminnej Piastów – Poręby
- uzupełniono pobocza na drodze gminnej w Jankowicach.
- poprawiono uszkodzone znaki drogowe w miejscowości Urbanów , Piastów.
- ustawiono znak kierunkowy z nazwa ul. Spacerowej w Jedlińsku
- oczyszczono ciek wodny przy drodze gminnej w miejscowości Bierwce przy
skrzyżowaniu z drogą powiatową
- wycięto drzew przy szkole i ośrodku zdrowia w Bierwcach
- zakończono remont sali gimnastycznej w szkole w Jedlińsku
Pan Wójt zaprosił wszystkich na obchody Święta Niepodległości.
Ad.7 Sekretarz Gminy Jedlińsk Pan Andrzej Pawluczyk poinformował ,że zgodnie z art. 24
h ust. 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Naczelnik Pierwszego
Urzędu Skarbowego jak i Wojewoda Mazowiecki po dokonaniu analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych nie stwierdzili nieprawidłowości. Oświadczenia
majątkowe uznano za wypełnione poprawnie.
Ad.8 Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowanie nad projektami
Uchwał.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska omowiła zmiany w budzecie dotyczące
przeksięgowan .
Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały nr 1 i przystąpiono do głosowania .
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr XXXV/44/2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017-2020
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 2 i
poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr XXXV/45/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
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Przystąpiono do procedowania nad projektem Uchwały nr 3 . Przewodniczący Rady
Gminy odczytał projekt Uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała ,że decyzją Pana Wójta stawki podatków od nieruchomości
,od środków transportu i do celów podatku rolnego nie ulegają zmianie i pozostają w
takiej samej wysokości co w roku 2017 .
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 3.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę
nr XXXV/ 46/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 4.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXXV/47/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Przystąpiono do omowienia projektu Uchwały nr 5.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXXV/48/2017 w sprawie obnizenia ceny skupu zyta do celow wymiaru podatku
rolnego na rok 2018.
Ad. 9 Radni zapoznali się z informacją o realizacji zadan oswiatowych w Gminie Jedlinsk
za rok szkolny 2016/2017.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Henryk Krzak podziękował Dyrektor
CUW Pani Danucie Durak za wnikliwe opracowanie informacji.
Ad.10 Radny Pan Makulski Maciej zaproponował by gmina zrezygnowała z czasowych
regulatorow swiatła a zastosowała czujniki zmierzchowe.
Radna Pani Danuta Kozłowska zgłosiła częste wyłączanie swiatła na Piastowie Kolonii.
Radny Pan Wójcik Bogdan zapytał dlaczego dzieci nie dostały biletow na dojazd do
szkoły od wrzesnia . Prawdopodobnie dostaną te bilety od listopada i nie bardzo rozumie
z czego to wynika.
Dyrektor CUW Pani Danuta Durak wyjasniła , ze ta nieprawidłowosc wynika z konfliktu
miedzy gminą Zakrzew, ktora chciała dowozic dzieci z Kaminska. Sprawę rozpatrywał
prawnik i dlatego sprawa się przedłuzyła. Od następnego roku nie będzie tego problemu.
Radna Pani Ewa Ofiara przypomniała o modernizacji linii energetycznej Budki
Wierzchowskie , Bierwce. Zapytała kiedy będą czyszczone rowy i pobocza na ul.
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Wczasowej. Następnie Pani Ewa dopytała czy są juz dopełnione formalnosci w LGD
odnosnie przedsiębiorcow , ktorzy powinni byc w komisji oceniającej wnioski i nalezałoby
złozyc rekomendacje .
Radna Pani Nowakowska Agata
- w sprawie odoru w Wielogorze wyjasniła ,ze interweniowała w Sanepidzie i w Inspekcji
Ochrony Srodowiska i nie przyniosło to zamierzonego efektu. Składa wniosek aby
panstwo pomogło wyzej moze u Prezydenta aby pomogł rozwiązac ten problem.
- czy jest ustalony termin, kiedy będzie dokonana przebudowa przy przystanku na ul.
Warszawskiej w Wielogorze.
- prosi o uzupełnienie znaku na ul. Długiej w Wielogorze (lustra)
- na ul. Piaskowej prosi u ustawienie znaku informującego o zakręcie
- prosi o zalegalizowanie ul. Warszawskiej w Wielogorze jako teren zabudowany
- czy ze Starostwa jest odpowiedz w sprawie wycinki drzew na ul. Sosnowej i Ceglanej
- przypomniała o przedłozeniu w biurze rady informacji , ktora droga gminna kwalifikuje
się do dofinansowania.
- ponawia apel o zainstalowaniu czujnikow zmierzchowych do oswietlenia ulicznego
Radna pani Agata Nowakowska poinformowała Radę ,ze na Komisji Infrastruktury nie
było Pana Wojta . Radna odczytała informację skierowaną do Pana Wojta.
Pan Wojt Kamil Dziewierz wyjasnił ,ze Pan Sekretarz jest osobą kompetentną do
udzielania radnym informacji jak rowniez w sprawie Budzetu Pani Skarbnik .
Obowiązkiem gminy jest przedłozenie Radzie projektu Uchwały Budzetowej do 15
listopada i na pewno ten termin zostanie dotrzymany.
Ad.11 Radny Pan Henryk Krzak nawiązał do zebrania w Wielogórze i ubolewa ,że nie
został poinformowany o odbiorze technicznym drogi. Prosi o powiadomieniu policji by
kontrolowała tonaż samochodów przejeżdżających przez ul Kościelną. Na ul. Słonecznej są
duże wyboje- prosi o remont. Zaproponował ażeby od mieszkańców , którzy nie płacą za
odbiór śmieci tych śmieci nie odbierać. Radny Krzak Henryk prosi o naprawienie lampy
oświetleniowej na ul. Kwiatowej.
Radny Dobosz Zbigniew uważa ,że kosiarka zakupiona do koszenia poboczy ma inne
przeznaczenie ponieważ kosi za wysoko.
Radny Pan Sulisz Waldemar ponownie prosi o Radnego Powiatu o uporządkowanie
terenu przy drodze powiatowej we Wsoli od kościoła do strugi Wsolskiej.
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Radny Pan Marek Janiec po raz kolejny prosi Zarząd Powiatu ażeby wykonawca drogi
Jedlińsk – Bartodzieje –Łukawa w ramach gwarancji wyprofilował spadki w przydrożnych
rowach tak aby woda spływała a nie stała w rowach.
Radna Pani Danuta Kozłoska :
- zapytała czy jest uregulowany stosunek prawny zjazdu z drogi powiatowej na drogę
gminną
- poprosiła o postawienie znaku ograniczenia tonażowego na drodze gminnej
- poprosiła o wycinkę drzew od ul. Stawnej ponieważ gałęzie sięgają do środka jezdni
- zapytała na jakim etapie jest budowa gazociągu w Piastowie
Pan Wójt odpowiedział w związku z gazem ,że wniosek jest weryfikowany w Warszawie.
Radny Pan Radosław Langierowicz poruszył sprawę nowych podłączeń do kanalizacji w
Jedlińsku.
Radny Pan Bogdan Wójcik poprosił o uruchomienie procedur związanych z przekazaniem
gruntu pod budowę drogi w miejscowości Klwaty – Komorniki.
Radna Pani Agata Nowakowska w związku z projektem „ Poprawa jakości powietrza na
terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprze
modernizację kotłowni na terenie gminy Jedlińsk „ nawiązując do ostatniej sesji kiedy
zapytała :
- czy osoby biorące udział w tym projekcie są zweryfikowane – odpowiedź brzmiała tak
- czy gmina zdąży z wykonaniem tego projektu. Minął miesiąc i nie pojawiła się na stronie
internetowej informacja o firmie która została wybrana w postępowaniu. Radna zapytała
kiedy zostanie wybrana firma i czy gmina zdąży i czy mieszkańcy mogą liczyć za to zadanie.
Pan Wójt zwrócił się do radnych powiatowych o interwencję w sprawie rozlewiska wody ,
która spływa z drogi powiatowej na grunty Pana Stachurskiego.
Radna Powiatu Pani Teodozja Bień przekazała informację jaka uzyskała od Dyrektor PZD a
dotyczącą naprawienia w ramach gwarancji drogi powiatowej Jedlińsk – Bartodzieje –
Łukawa tzn. udrożnienia rowów przydrożnych poprzez uregulowanie odpowiedniego
spadku aby woda zbierająca się z drogi nie stała w rowach . Pani Dyrektor na sesji Rady
powiatu po konsultacji z kierownikiem odcinka oświadczyła ,że rowy będą
wypoziomowane jeżeli właściciele działek udrożnią przepusty.
Radny Powiatu Pan Marian Wikło uważa ,że ,małymi sprawami nie ma co zaśmiecać głowy
dyrektor PZD bo grubsze sprawy wtedy by się rozmyły.
Radny Pan Andrzej Langierowicz poprosił o umieszczenie w projekcie budżetu Powiatu na
2018 rok przebudowę drogi powiatowej na odcinku od apteki w Jedlińsku do Piaseczna.
Sołtys wsi Jedlińsk Pan Andrzej Langierowicz odniósł się do wypowiedzi radnego Dobosza
Zbigniewa , który zarzuca ,że kosiarka zakupiona przez gminę nie nadaje się do koszenia
poboczy bo kosi za wysoko . Sołtys wyjaśnił ,że pobocza koszone są wyżej ponieważ
znajdują się w trawie butelki, złom i przy niskim koszeniu może ulec zniszczeniu kosiarka.
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Mieszkanka gminy Pani Teresa Partyga zwróciła się do radnych powiatu - chciała poznać
stanowisko Zarządu powiatu w sprawie dofinansowania do produkcji filmu pt. Klecha.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Drewnowski Marcin przedstawił prośbę od mieszkańców
Urbanowa o wyrównanie za pomocą równiarki drogi dojazdowej do wysypiska śmieci
w miejscowości Urbanów. Dopytał się również jak przedstawia się sytuacja ze stacja
uzdatniania wody w Wierzchowinach, prosi o zalatanie dziur w asfalcie w Wierzchowinach
od Kruszyny w stronę Bożej Woli.
Przewodniczący Rady Gminy zaprosił wszystkich na 11 listopada na obchody Święta
Niepodległości .
O godzinie 12.40 Pan Marcin Drewnowski zamknął obrady XXXV sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski

Protokółowała
Teodozja Bień
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