Protokół nr XL/2018
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 22.02.2018 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 11 radnych,
czterech radnych nieobecnych usprawiedliwionych. 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 XXXIX sesji.
4.Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącego Rady
-Przewodniczących stałych Komisji Rady
5. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w prawie
zasad składania wniosków o dopłaty.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie nr Ra.110.2018 z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania przez Gminę Jedlińsk planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018
deficytu.
- odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.111.2018 z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Jedlińsk kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie:
A) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klasy I publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
– projekt nr 1.
B) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym
stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
– projekt nr 2.
C) o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – projekt nr 3
D) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a powiatem Radomskim w
przedmiocie założenia i prowadzenia przez Gminę Jedlińsk branżowej szkoły I stopnia w
Jedlińsku
– projekt nr 4.
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E) zmiany uchwały XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Jedlińsk - projekt Nr 5.
F) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – projekt Nr 6.
G) zmiany w Budżecie – projekt Nr 7.
H) zaciągnięcia kredytu – projekt Nr 8
I) o zmianie Uchwały Nr XXI/39/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2016r.
w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w
Jedlińsku, utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku oraz nadania statutu –
projekt nr 9.
9.Zapytania interpelacje i wnioski radnych.
10.Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
11.Sprawy różne.
12. Zamknięcie XL Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Radny Krzak Henryk złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad projektu Uchwały
nr 10 w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad wnioskiem radnego Krzaka
Henryka.
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami za przyjęła wniosek radnego Krzaka
Henryka o wprowadzenie do porządku obrad projektu Uchwały nr 10 w sprawie zmiany
składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie. W sprawie przyjęcia porządku obrad XL
sesji. Rada Gminy w obecności 10 radnych ( jeden radny chwilowo opuścił salę ) - 10
głosami za przyjęła przedstawiony porządek obrad.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu :
- z XXXIX sesji.
Uwagi do protokołu zgłosiła Radna Nowakowska Agata i Radna Ewa Ofiara.
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 9 głosami przeciw, 2 głosem wstrzymującym się nie przyjęła protokołu XXXIX sesji Rady Gminy.
Ad.4 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał wszystkich z pismami jakie wpłynęły do biura
Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
- poinformował aby radni odbierali PIT-y za 2017 rok.
- wpłynął protokół z zebrania wiejskiego z Wierzchowin.
- odczytał pismo od Komisarza Wyborczego w Radomiu.
- odczytał zaproszenie do zgłaszania par małżeńskich do udziału w Jubileuszach.
- mieszkańcy Wsoli zwrócili się z prośba o budowę kanalizacji we Wsoli.
- odczytał zaproszenie od ZSP w Jedlińsku na akademię z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych.
Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Radny Pan Robert Rędzia
poinformował ,że posiedzenie komisji odbyło się 21.02.2018r. roku. W obradach
uczestniczyło 5-ciu członków Komisji. Rozmawiano na temat projektu o odnawialnych
źródłach energii ( wymiany pieców węglowych na gazowe). W celu zorientowania się jakie
jest zapotrzebowanie na wymianę tych pieców , gmina ogłosiła nabór wniosków.
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Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Henryk Krzak poinformował ,że
Komisja miedzy sesjami miała posiedzenia 20.02.201r.Komisja zajmowała się projektami
Uchwał złożonymi przez Pana Wójta. W Komisji uczestniczyła specjalista d/s oświaty Pani
Ewa Bartula, która szczegółowo omówiła projekty Uchwał związane z Oświatą.
Przewodniczący Komisji przedstawił ksero pisma złożonego do Pana Wójta dot. podwyżek
pensji pracowników obsługi szkół. Na pismo to adresaci nie dostali odpowiedzi. Na
posiedzeniu Radny Pan Henryk Krzak złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego
Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik poinformował, że Komisja miała na
miesiąc styczeń zaplanowane opracowanie sprawozdania za 2017 rok. Sprawozdanie to zostało
opracowane i zostanie radnym przekazane na następnej sesji.
Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata
Nowakowska poinformowała ,że posiedzenie komisji miało miejsce 16 lutego 2018 r. Na
siedmiu członków w Komisji uczestniczyło czterech. Protokół z poprzedniego posiedzenia
został przyjęty jednogłośnie . Komisja skupiła się na omawianiu działań promocyjnych,
które są planowane przez pana Wójta w 2018 roku. Komisja przychyliła się do wniosku
mieszkańca miejscowości Lisów i pojechała w teren zapoznać się ze stanem drogi do pól
uprawnych. Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP Urzędu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Ewa Ofiara posiedzenie Komisji
miała w dniu 22.02.2018r. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji , Pan
Wójt , Pan Sekretarz ,Pani Skarbnik i radny Sulisz Waldemar . Zapoznano się i dyskutowano
nad projektem Uchwał nr 6,7,8. Pani Skarbnik szczegółowo omówiła projekty Uchwał
dotyczące finansów gminy. Większością głosów członkowie Komisji zaakceptowali
projekty w/w Uchwał.
Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP Urzędu.
Ad.5. Głos zabrał pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Artur
Grygiel. Omawiał wypełnianie i przekazywanie wniosków na dopłaty bezpośrednie od
rolników do ARiMR.
Ad.6 Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
1. Uzupełniono ubytki w jezdniach dróg gminnych w miejscowościach; Wierzchowiny,
Kruszyna, Nowe Zawady, Romanów ,Wielogóra ul .Słoneczna i ul. Kościelna a także
częściowo Jedlanka.
2.Ustawiono lustro drogowe na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Relaksowej i ul. Długiej w
Wielogórze.
3. Zamontowano płytę na tablicy ogłoszeniowej na ul. Kościelnej w Wielogórze.
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4.Posprzątano wycięte krzaki z przydrożnego rowu odwadniającego przy drodze gminnej
w miejscowości Czarna Rola.
5.Na dzień 21 luty 2018r. koszty odśnieżania i miałowania wyniosły 41tys.867zł 41groszy.
6.Załadunek ,transport i plantowanie kruszywa na drogi gminne 936ton- Lisów, Bierwce,
Klwatka Szlachecka, Wsola ,Kamińsk, Piastów, łącznie 37 992zł 24grosze brutto.
7. Dostawa piasku ;ilość 32 tony ,na skrzyżowanie dróg gminnych w miejscowości Jedlińsk
787zł20groszy.
8.Zakupiono 1 tonę masy asfaltowej na zimno kwota 1045,50 groszy.
Ad.7 Przewodnicza Komisji Budżetu i Finansów Pani Ewa Ofiara odczytała Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr Ra.110.2018 z dnia 02
lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Jedlińsk
planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2018.
Radna Ewa Ofiara odczytała również Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.111.2018 z dnia 02 lutego 2018
roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Jedlińsk kwoty długu w
latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
Ad.8 Pan Marcin Drewnowski Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały nr 1 i
przystąpiono do głosowania .
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami za podjęła Uchwałę nr XL/7/2018 w
sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk,
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania
liczby punktów każdemu kryterium.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 2 i
poprosił Radę o głosowanie.
Glos zabrała radna Aneta Żurowska zapytała w której szkole będzie zatrudniony terapeuta
pedagogiczny.
Odpowiedzi udzieliła specjalista ds. oświaty Pani Ewa Bartula informując ,że są nauczyciele
mający takie kwalifikacje i pracują przy indywidualnym nauczaniu
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 10 głosami za , jednym głosem wstrzymującym
się podjęła Uchwałę nr XL/8/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
Przystąpiono do procedowania nad projektem Uchwały nr 3 . Przewodniczący Rady
Gminy odczytał projekt Uchwały.
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 10 głosami za , jednym głosem wstrzymującym
się podjęła Uchwałę nr XL/9/2018 o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy
Jedliń sk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu okreś lającego wysokoś ć i
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szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takż e
wysokoś ć oraz szczegó łowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Przewodniczący Rady Gminy o godz. 10.30 zarządził 10 minut przerwy.
O godz. 11.00 wznowiono obrady.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 4.
Radny Wójcik dopytał czy wstępnie są deklaracje uczniów o uczęszczaniu do w/w szkoły.
Specjalista d/s. oświaty Pani Ewa Bartula zapewniła ,że są chętni do szkoły branżowej i
przedsiębiorcy zadeklarowali chęć przyjęcia do pracy absolwentów i zapewniają praktyki
zawodowe.
Pan Sekretarz Andrzej Pawluczyk w przybliżeniu określił koszt jaki gmina poniesie w roku
bieżącym przez 4 m-ce na utrzymanie tej szkoły. W latach następnych gmina otrzyma
subwencje.
Radny Radosław Langierowicz powiedział ,że jest wola Ministerstwa Edukacji aby
wprowadzić do systemu branżowe szkoły I i II stopnia, przez co zapewniona będzie
drożność systemu kształcenia zawodowego. Zapewne za tą deklaracja przyjdą dodatkowe
fundusze. Radny Henryk Krzak wyjaśnił ,że na Komisji został projekt szczegółowo
omówiony , i komisja pozytywnie zaakceptowała projekt Uchwały nr 4. Radna Pani Agata
Nowakowska nie mogła przybyć na spotkanie Komisji Polityki Społecznej nie miała wiedzy
o terminie spotkania ale popiera pomysł utworzenia szkoły branżowej.
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 10 głosami za i jednym głosem
wstrzymującym się podjęła Uchwałę nr XL/10/2018 w sprawie: zawarcia
porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Powiatem Radomskim w przedmiocie
założenia i prowadzenia przez Gminę Jedlińsk branżowej szkoły I stopnia w Jedlińsku.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 5. I poprosił Radę o
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 11radnych – 10 głosami za , jednym głosem wstrzymującym
się podjęła Uchwałę nr XL/11/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/4/2018 Rady
Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Jedlińsk.
Przystąpiono do procedowania nad projektem Uchwał nr 6, nr 7.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska omó wiła zmiany w budż ecie dotyczące
przeksięgowań .
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 6
i poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 10 głosami za i jednym głosem wstrzymującym
podjęła Uchwałę nr XL/12/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2017-2020.
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 7
i poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 10 głosami za , jednym głosem wstrzymującym
się podjęła Uchwałę nr XL/13/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 8 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w kwocie 2 490 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
- przebudowa drogi gminnej Wsola - Marcelów – Józefówek w kwocie 1 380 000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Jedlińsk” w kwocie 1 110 000 zł
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami za podjęła Uchwałę nr XL/14/2018 w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 9.
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami za podjęła Uchwałę nr XL/15/2018
o zmianie Uchwały Nr XXI/39/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2016r.
w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Jedlińsku, utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku oraz nadania statutu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały nr 10.
Rada Gminy w obecności 11 radnych- 11 głosami za podjęła Uchwałę nr XL/16/2018 w
sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk.
Radny Pan Henryk Krzak podziękował za współpracę w Komisji Budżetu i Finansów.
Ad. 9. Radny Pan Sulisz Waldemar poczuł się dotknięty wypowiedziami niektórych
mieszkańców miejscowości Wsola gdyż dowiedział się ,że będąc przez cztery kadencje
radnym nie przyczynił się on i wszyscy radni do inwestycji jakie zostały zrobione tylko
mieszkańcy Wsoli „wychodzili”. Podziękował wszystkim radnym za zrozumienie i
poparcie inwestycji przebudowy drogi Wsola –Marcelów -Józefówek.
Radna Żurowska Aneta zapytała na co poszła rezerwa budżetowa z 2017 roku.
Pani Skarbnik odpowiedziała ,że rezerwy budżetowej jeżeli nie ma klęsk żywiołowych nie
można wydać z budżetu. Chciała również uzyskać informacje gdzie zostało dowiezione
kruszywo za sumę 81 000 zł. Prosi o dowóz szlaki do miejscowości Nowa Wola i Jedlanka
i uzupełnienie ubytków w tych drogach.
Radny Bogdan Wójcik prosi w imieniu mieszkańców ul. Orkana o wstawiennictwo do
Miejskiego Zarządu Dróg o poprawę warunków przejezdności tej drogi chociaż w tej
części gdzie są budynki mieszkalne.
Radny Pan Henryk Krzak prosi o wykonanie przeglądu dróg gminnych na wiosnę i o
sprawdzenie oznakowania.
Radny Pan Marcin Drewnowski podziękował za uzupełnienie ubytków, prosi o
uzupełnienie oświetlenie i wycinkę krzaków od stacji do SUW.
Radny Marek Janiec zgłasza potrzebę usunięcia drzew z pasa drogowego w Piasecznie .
Radna Agata Nowakowska zgłasza:
- na Wielogórze jest w dalszym ciągu nieprzyjemny zapach
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-mieszkańcy przy ul. Sosnowej oczekują na udrożnienie tej drogi.
- chciałaby zobaczyć wniosek lub warunki techniczne jakie zostały złożone przez Gminę do
Zakładu Energetycznego w związku z przebudową linii energetycznej na placu zabaw.
- oczekuje na dokończenie budowy placu zabaw w Wielogórze przy ul. Długiej.
- zwraca się o pomoc w uporządkowaniu bezpiecznego dojścia do przystanku w Wielogórze
przy ul. Warszawskiej.
- dlaczego dwie szkoły w gminie Jedlińsk nie otrzymały sprzętu sportowego.
Radna Agata Nowakowska złożyła wniosek formalny ;
- w związku z otrzymanym zestawieniem kosztów wydruku kwartalnika Panoramy Jedlińska
Radna stwierdziła różnice za poszczególne nakłady. Dlatego prosi aby gmina przygotowywała
materiały wcześniej tak aby nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z ekspresowym
wydrukiem kwartalnika.
- uprzejmie prosi aby na stronie internetowej Urzędu Gminy były zamieszczane informacje o
planowanych posiedzeniach Komisji, o posiedzeniach sesji i o projektach Uchwał.
- prosi o analizę zatrudnienia trzech pracowników obsługi , którzy w chwili obecnej pracują
od poniedziałku do piątku natomiast w sobotę i niedziele maja wolne. Czy w związku z tym nie
byłoby zasadne założenie monitoringu na szkole w Jedlińsku celem optymalizacji kosztów.
Radna Ewa Ofiara prosi o uporządkowanie składu za szkołą w Bierwcach.
Pan Wójt odpowiedział ;
- że w uporządkowanie stawu w Bierwcach zaangażują się strażacy co zmniejszy koszty.
- odnośnie Panoramy Jedlińska nie winny jest pracownik Urzędu tylko wszystkie jednostki nie
dostarczają terminowo informacji , które umieszcza się w gazetce .
- sprzęt sportowy - wyznaczony koordynator sportowy Pan Roman Wójcik nie miał informacji
o potrzebie uzupełnienia sprzętu z wszystkich szkół. Sprzęt sportowy będzie w tym roku
jeszcze uzupełniany zgodnie z zamówieniami.
- dojścia do krajowej siódemki będą weryfikowane prze GDDKiA i będą modernizowane
drogi zbiorcze .
- prace porządkowe i wycinka krzaków będą robione sukcesywnie.
- odnośnie zatrudniania pracowników obsługi w szkole należy przeprowadzić analizę.
Pan Andrzej Pawluczyk Sekretarz Gminy wypowiedział się w sprawie podniesionych kosztów
na place zabaw. Wnioski o dofinansowanie zostały złożone do ministerstwa i żeby pozyskać te
środki należy dostosować dokumentacje do wymogów Ministerstwa Sportu. Radna
Nowakowska Agata spytała dlaczego plac zabaw na Wielogórze nie został złożony o
dofinansowanie. Sekretarz odpowiedział, że wybudowanie zewnętrznej siłowni w 2017 roku
dyskwalifikowało ten plac do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu.
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Pani Skarbnik w nawiązaniu do wypowiedzi radnych prosi o wyrozumiałość, że nie zawsze
Uchwały Budżetowe będą dostarczane na siedem dni przed sesja ,jest to czasami zależne od
czynników zewnętrznych i Pani skarbnik nie ma wpływu.
Ad.11 Radna Żurowska Aneta zapytała :
- czy na zjazd sołtysów jada wszyscy sołtysi czy wybrani ?
- czy Muzeum Wsi Jedlińskiej będzie miało siedzibę
Pan Wójt poinformował ,że wyjazd sołtysów jest do Przysuchy w dniu 11 marca 2018 r.
sekretarka poinformowała telefonicznie wszystkich sołtysów i chętni zapisywali się do 20 –go
lutego.
Radny Pow. Marian Wikło twierdzi ,że odór na Wielogórze nie bierze się z wysypiska tylko z
sortowni śmieci , która powstała przy udziale środków unijnych.
Mieszkanka Wsola Pani Kacprzak poinformowała ,że zebrała ponad 200 podpisów za budową
kanalizacji i kanalizacja jest bardziej potrzebna od drogi na Marcelowie.
Radny Waldemar Sulisz wyjaśnił ,że troszczy się o wszystkich mieszkańców i popiera te
inwestycje które są najbardziej potrzebne. W/w Pani troszczy się o potrzeby pięciu ulic a na
Wsoli jest 25 ulic i trzeba wszystkich traktować równo.
Sołtys wsi Jankowice zgłosiła problem z przyjmowaniem chorych i niestosowne zachowanie
lekarza w Ośrodku Zdrowia w Jedlińsku.
O godzinie 12.50 Pan Marcin Drewnowski zamknął obrady XL sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Protokółowała
Teodozja Bień

Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski
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