Protokół nr XLI/2018
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 22.03.2018 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 13 radnych,
dwie radne nieobecne usprawiedliwione. Rada jest władna podejmować uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował ,że zaszły zmiany w porządku obrad , nie będzie
informacji Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej ponieważ Pan Komendant
jest chory. Sprawozdanie Pana Wójta przedstawi Pan Sekretarz .
Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad :
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i z XL sesji.
4.Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącego Rady
-Przewodniczących stałych Komisji Rady
5. Informacja Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie:
A) podziału gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze – projekt nr 1.
B) podziału Gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych – projekt nr 2.
C) Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jedlińsk na lata 2018-2026 – projekt nr 3.
D) wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Jedlińsk na 2018 rok – projekt nr 4.
E) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki – projekt nr 5.
F) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt - projekt nr 6.
Pan Przewodniczący wprowadził do porządku obrad projekt Uchwały nr 8 w sprawie
zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Jedlińsk.
Pani Skarbnik Gminy poprosiła o wprowadzenie przed projektem w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej projekt Uchwały nr 3 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Przewodniczący Rady poprosił Radę Gminy o przegłosowanie wniosku dotyczącego
wprowadzenie do porządku obrad projektu nr 3 i projektu nr 8 .
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów Uchwał nr 3 i
nr 8.
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9. Zapytania interpelacje i wnioski
10. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie XLI Sesji Rady Gminy Jedlińsk .
Przewodniczący odczytał porządek obrad po wprowadzonych poprawkach i poprosił o
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła porządek obrad XLI sesji
Rady Gminy.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXIX sesji.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 10 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła protokół z XXXIX sesji Rady Gminy.
Przystąpiono do głosowania na przyjęciem protokołu z XL sesji Rady Gminy.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 8 głosami za i 5 głosami wstrzymującymi się
przyjęła protokół z XL sesji Rady Gminy.
Ad.4 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał wszystkich z pismami jakie wpłynęły do biura
Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
- radna Aneta Żurowska złożyła pismo z prośbą o zaproszenie Komendanta Gminnego
Straży Pożarnej na sesje Rady Gminy.
- podziękował wszystkim , którzy wzięli udział w uroczystościach z okazji dnia „Żołnierzy
Wyklętych”.
- w gminie odbyły się Jubileusze Małżeńkie w dniu 02 marca 2018r.
- w imieniu Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jedlińsku zaprosił na prelekcje Sebastiana
Piątkowskiego pt. Zapomniany Ojciec Niepodległości.
- interpelacja od radnej Ewy Ofiary w sprawie zamontowania oświetlenia w Kruszynie.

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Radny Pan Robert Rędzia
poinformował ,że posiedzenie komisji odbyło się 21.03.2018r. roku. W obradach
uczestniczyło 7-miu członków Komisji. Rozmawiano na temat projektów Uchwał na
najbliższą sesje. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty Uchwał , a na temat Uchwały
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty nie podjęto decyzji, radni maja głosować zgodnie
ze swoim sumieniem.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Łukasz Kurek poinformował ,że
Komisja od ostatniej sesji nie miała posiedzenia ,gdyż nie było takiej potrzeby.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik poinformował, że Komisja miała
posiedzenie robocze w dniu 21.03.2018r. Na posiedzenie radni przybyli w stu procentach.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zdań i budżetu na Pomoc Społeczna w 2017
roku, analizowano zakup kruszywa i szlaki w 2017 roku i deklaracje opodatkowania terenu
lotniska Piastów. Opiniowano projekty Uchwal na najbliższą sesję .
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Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata Nowakowska
poinformowała ,że od ostatniej sesji Komisja nie obradowała.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Ewa Ofiara jest chora nie miała
posiedzenia Komisji.
O godzinie 10.15 salę obrad opuścił radny Radosław Langierowicz
Ad.5. W imieniu Wójta Gminy sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk.
W dniu 08.03.2018r. podpisana została umowa z Wykonawca Usługowy Zakład
Hydrauliczny Marian Wieczorek z Radomia wyłonionym z rozeznania cenowego na
„Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Narty, Wsola, Klwaty”, na kwotę:
Termin zakończenia budowy: 30.05.2018r.
W dniu 12.03.2018r. podpisana została umowa z Zakładem Elektrycznym K. Zięba
Niemianowice 35B gm. Gózd, wyłonionym z przetargu nieograniczonego na „Budowę
oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk”, na kwotę 928 000,00zł brutto
Termin zakończenia budowy: 01.10.2018r.
W dniu 12 marca 2018 podpisana została umowa z firmą PPUH INTERBUD sp. z o.o.
Radom wyłoniony z przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi WsolaMarcelów-Józefówek” .
Termin zakończenia budowy: 20.07.2018r.
W dniu 29.01.2018r. podpisana została umowa na „Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego _ II etap w m. Wola
Gutowska, Płasków, Bierwiecka Wola, obejmującą projekty budowlano wykonawcze,
kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikację i techniczne wraz z
uzgodnieniami i zgodami prawa dysponowania terenem na .
Termin wykonania: 30 kwietnia 2018r.
W dniu 01 marca 2018r, nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na
zadanie: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jedlińsk w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów,
Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno.
Wpłynęły 3 oferty na kwotę:
1 oferta: 396 000,00zł brutto – MPZPLAN Grzegorz Kołosionek
2. oferta: 194340,00 zł brutto – SUNBAR sp. z o.o., Otrębusy
3. oferta: 116850,00zł brutto – MASTERPLAN Rafał Kozieł, Piekoszów
Trwa badanie ofert
Trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji do rozeznania cenowego na opracowanie
projektu technicznego Budowy kanalizacji sanitarnej Wsola-Wielogóra II ETAP
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W dniu 29.01.2018r. podpisana została umowa z ROMI ENERGY sp. z o.o. z Radomia na
zamontowanie optymalizatorów energii elektrycznej służących do oszczędzania energii
elektrycznej oświetlenia ulicznego na 44 obwodach sieci.
Umowa zawarta do dnia 31.12.

Ad.6 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Pan Bogdan Wójcik przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.
Ad.7 Pan Marcin Drewnowski Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały nr 1
i przystąpiono do głosowania .
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za podjęła Uchwałę nr XLI/17/2018
w sprawie podziału gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 2 i
poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych –12 głosami za podjęła Uchwały nr XLI/18/2018
w sprawie: podziału Gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia numerów, granic
i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przystąpiono do procedowania nad projektem Uchwały nr 3 w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty.
Głos zabrała Pani Skarbnik Gminy , która szczegółowo omówiła dlaczego konieczna jest
podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radny Dariusz Lipiński dopytał jak przedstawia się sytuacja z opłatnością za śmieci w
innych gminach. Pan Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi ,że są różne możliwości i każda
gmina stosuje inne rozwiązania i inny standard wywozu śmieci. Od dwóch lat nie było
podwyżki opłat za wywóz śmieci .
Radna Nowakowska Agata przedstawiła swoje wątpliwości i niejasności związane z
wyliczanki z której wynika ,że podwyżka za wywóz odpadów jest konieczna.
Zasugerowała ,że nie wszyscy mieszkańcy płacą za śmieci i należałoby to uszczelnić.
Komisja Ochrony i Środowiska nie wypracowała wspólnego stanowiska w sprawie
podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i radni maja głosować
zgodnie ze swoim uznaniem - poinformował przewodniczący Komisji Pan Rędzia Robert.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 3 i poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych –4 głosami za , 4 – głosami przeciw, 4 – głosami
wstrzymującymi się nie podjęła Uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.00 zarządził 10 minut przerwy

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 4.
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Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska szczegółowo omówiła zmiany w WPF , które
również są wprowadzone w Uchwale Budżetowej.
Radna Agata Nowakowska prosi o wyjaśnienie dlaczego firma budująca sale gimnastyczną
w Ludwikowie wykonuje za dodatkowym wynagrodzeniem prace ,które nie były ujęte w
kosztorysie.
Pan Sekretarz wyjaśnił ,że sala jest połączona z budynkiem szkoły tzw. łącznikiem, część
prac nie została zaprojektowana tj. ocieplenie okapu dachu które spoczywa na konstrukcji
metalowej projektant nie przewidział ocieplenia ale wykonawca i inni fachowcy stwierdzą
, że dojdzie do skraplania wody wewnątrz budynku i powstanie tzw. mostek termiczny.
Uzasadnione jest ,że korzystniej będzie jeżeli te prace wykona się w czasie budowy niż po
jej zakończeniu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 4 i poprosił o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami za , jedna osoba nie brała udziału w
głosowaniu podjęła Uchwałę nr XLI/19/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018-2026.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 5
i poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 11 radnych – 10 głosami za , jedna osoba NIE brała udziału w
głosowaniu podjęła Uchwałę nr XLI/20/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.
Przystąpiono do procedowanie projektu Uchwały nr 6 .
Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła ,że przygotowując tą Uchwała opierała się na obszernych
konsultacjach społecznych z roku 2017 . Wówczas sołtysi w większości nie chcieli środków
, które stanowią fundusz sołecki. Na tej podstawie został przygotowany projekt Uchwały o
nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki. Radny Dariusz Lipiński uważa ,że fundusz sołecki powinien być wyodrębniony i
powinna nim dysponować społeczność w sołectwach. Radny Pan Krzak Henryk uważa ,że
wieś Wielogóra jak by miała 36 000 do dyspozycji to dziś nie zawracali by Wójtowi głowy
o wycięciem drzewa , postawieniem znaku itp. Jest za wyodrębnieniem Funduszu.
Pani Partyga Bożena patrzy na fundusz sołecki od strony mieszkańców i głosując za
funduszem dołoży się cegiełkę do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Radnej Agacie Nowakowskiej jest niezmiernie przykro, że przez rok nie znaleziono czasu
aby przepytać sołtysów a miejsce było choćby na zjeździe sołtysów w Przysusze czy na
spotkaniu Wielkanocnym w hotelu u Grubego. Radna Nowakowska będzie głosowała za
wyodrębnieniem Funduszu bo jest to działanie budujące społeczeństwo obywatelskie .
Pan Sekretarz uważa ,że wyodrębniając fundusz rozdrobni się budżet Gminy a czy to będzie
integrowało społeczeństwo to się okaże w praktyce.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 6 i radni przystąpili do głosowania.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 2 głosami za, 7 głosami przeciw i trzema
głosem wstrzymującym się NIE podjęła Uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 7. Radny Krzak Henryk
zapytał czy schronisko na Urbanowie w gminie Jedlińsk ma status schroniska. Radny
Henryk Krzak nie wie jak ma rozumieć w uchwale zapis , że „miejscem stałego
dożywiania bezpańskich kotów na okres zimowy będzie baza ZGK w jedlińsku ul.
Ogrodowa 51 A” , czy ma wytłumaczyć bezpańskiemu kotu w Wielogórze aby poszedł
na stołówkę do Jedlińska ?
Radny Makulski Maciej zachęcał do adopcji psów ze schroniska z Urbanowie.
Przystąpiono do głosowanie nad projektem uchwały nr 7
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami podjęła Uchwałę nr XLI/21/2018
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 8.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za podjęła Uchwałę nr XLI/22/2018
w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad. 8. Radna Żurowska Aneta upoważniona przez przewodniczącego Komisji rewizyjnej
do zbadania wydatków związanych z dostarczeniem kruszywa na teren gminy Jedlińsk
zapytała:
- czy w związku z podpisaną umową z dnia 15 stycznia 2018r radni z poszczególnych
okręgów potwierdzają dostarczenie kruszywa .
- czy jest koncepcja na zagospodarowanie tzw. Turysty.
- kiedy będzie naprawiony chodnik w Jedlance
- co z budową gazu w Jedlance
- kiedy będzie budowana kanalizacja w Kępinach
- w jakich ważnych sprawach dla gminy pojechał dzisiaj Wójt do Warszawy i nie mógł być
na sesji.
Sekretarz Gminy odnośnie Turysty wyjaśnił , że nie ma już lokatorów budynek ten jest
pusty i należy ponownie podjąć rozmowy z współudziałowcem odnośnie jego zamierzeń.
Współwłaściciel nie jest zainteresowany sprzedażą swojej części . Pan Wójt i Rada Gminy
powinni wspólnie podjąć decyzję rozwiązując problem związany z tym budynkiem.
Gazownia podała informację ,że projekt będzie w 2018 roku a jego realizacja w 2019
roku. Kanalizacji w Kępinach nie ma w budżecie. Odnośnie spółki wodnej jest powołany
zarząd i to on jest kompetentny do udzielania informacji a nie gmina .W sprawie chodnika
w Jedlance sporządzana jest ekspertyza . Co do celu wyjazdu Pana Wójta do Warszawy
najlepiej odpowie sam Pan Wójt.
Radny Robert Rędzia jest w zarządzie Spółki Wodnej i poinformował ,że walne
zgromadzenie jest przewidziane w kwietniu 2018 roku.
Radni poprosili aby o terminie zebrania Spółki Wodnej powiadomieni byli wszyscy
sołtysi.
Radny Łukasz Kurek poprosił aby wskazać w jakiej wysokości gmina Jedlińsk dokłada
się do budowy drogi powiatowej Jedlińsk- Wieniawa – Przytyk.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała ,że wypłynęło pismo od Starostwa Powiatowego z
prośbą o pomoc finansową na budowę drogi powiatowej w kwocie 300 000 zł. Gmina jest
przychylna i taką pomoc deklaruje.
Radny Dariusz Lipiński pyta o remont lampy ulicznej ,która psuje się codziennie i czy za
remont płci się za każdorazowy przyjazd czy za naprawę usterki.
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Zapytał na temat wyjazdu sołtysów do Przysuchy z jakich środków był ten wyjazd i czy
wszyscy sołtysi zostali zaproszeni. Jest mu przykro ,że został pominięty .
Pan sekretarz potwierdził ,że wyjazd sołtysów był finansowany ze środków prywatnych.
Odnośnie naprawy lampy tak nie wolno mówić ,że każdy przyjazd jest płacony należy
złożyć wniosek do komisji rewizyjnej ,która zbada i przedstawi swoją opinie. Należy
mówić tak jak jest a nie insynuować.
Radna Agata Nowakowska upoważniona przez Radna Kozłoską Danutę w jej imieniu
prosi o postawienie znaków pionowych ograniczających tonaż do 3.5 tony na drogach
gminnych w Piastowie Starej Wsi i Komorniki.
Radna Nowakowska w imieniu Wielogóry pyta :
- kiedy rozpoczną się prace porządkowe w Wielogórze na ul. Sosnowej.
- ponownie o wykonanie remontu dojścia do przystanku przy trasie E-7
- na ul. Ceglanej w Wielogórze należy wyrwy uzupełnić masą asfaltową , które powstały
po remoncie przepustu.
- ul. Działkową należy wyrównać szlaką
- czy Urząd Gminy zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie placu zabaw w
Wielogórze.
- o informację co zostało uczynione odnośnie Szkoły Branżowej
- co z gruntami pod budowę ścieżki rowerowej.
Sekretarz Gminy odpowiedział ,że prace porządkowe na ul. Sosnowej są uzależnione od
pogody .Przystanek autobusowy nic się nie zmieniło od ostatniej sesji Pani dyrektor
GDDKiA oddział Grójec zapewniła ,że to dojście będzie zrobione. Będzie złożony wniosek
o dofinansowanie do placu zabaw. Odnośnie Szkoły Branżowej gmina czeka na podjęcie
Uchwały przez Radę Powiatu. Poprowadzenie ścieżki rowerowej przez grunty wspólnoty
Jedlińskiej jest niemożliwe. Zmieniono koncepcję aby poprowadzić przez grunty przy
drodze krajowej.
Radna Nowakowska ponawia prośbę do radnych powiatu o przyłączenie się do walki z
odorem w Wielogórze. Podziękowała mieszkańcom Wielogóry i sołtysowi za okazana
pomoc dla pogorzelca z Wielogóry. Radna Agata Nowakowska złożyła wniosek formalny
do Komisji rewizyjnej :
Uchwały należy realizować tak jak są podjęte 28 września 2012 roku RG podjęła
Uchwałę dotyczącą wydania czasopisma Jedlińsk Panorama Gminy z nr ISSN 1731-9121
tak było do niedawna. Pod tym nr ostatnie wydanie ukazało się w lipcu 2014 roku od tego
czasu ukazuje się kwartalnik o innym nr ISSN. Niby taki numer a wiele oznacza pod
obecnym nr można odczytać ,że wydawcą nie jest gmina a prywatna osoba. Proszę
Komisję Rewizyjną o wnikliwe zbadanie sprawy.
Radny Marek Janiec zwrócił się z pytaniem do radnych powiatu aby zainterweniowali u
Starosty sprawie pisma które radny napisał w styczniu i do dnia dzisiejszego nie ma
reakcji ani odpowiedzi . W piśmie tym radny zwracał się z prośbą o uregulowanie cieku
wodnego należącego do Starostwa w Piasecznie.
Ad.10 Sołtys wsi Wielogóra prosi o wywrotkę szlaki na ul. Radosną. Mieszkańcy
przysiółka Antoniów mieszkają przy drodze gminnej w których nie ma odwodnienia,
proszą o odwodnienie. Proszą również o interwencję w sprawie hałasu z fabryki szamb.
Mieszkaniec Wsoli Pan Michalec Karol zapytał:
- czy wnioski na dofinansowanie do placu zabaw są wysłane tylko z Wielogóry czy jeszcze
z innych miejscowości.
- czy jest możliwe wybudowanie 7 metrowego chodnika przy ul Warszawskiej i ul.
Gombrowicza we Wsoli .
- wzrosła płaca minimalna i kiedy personelowi pomocniczemu zostanie wypłacone
wyrównanie i zostanie podwyższona płaca.
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Pani Skarbnik wyjaśniła ,że pensję personelowi pomocniczemu zgodnie nowymi
przepisami zostanie wypłacona do końca kwietnia z wyrównaniem od 1 stycznia 2018
roku.
Pan Sekretarz w odpowiedzi na pierwsze pytania Pana Michalca odp. ,że oprócz wniosku z
Wielogóry będzie składany wniosek z Jedlińska przy szkole. Odnośnie chodnika
sprawdzona zostanie możliwość wykonania.
Mieszkaniec Piastowa zapytał o budowę drogi gminnej Piastów – Młyn.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział ,że w/w drogi nie ma w budżecie gminy i nic
mu nie wiadomo o wolnych środkach w budżecie.
Radny Kurek Łukasz zapytał czy jest możliwe przy przebudowie trasy E-7 wybudowanie
przejścia górą dla pieszych od strony Woli Gutowskiej.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych do 30-go kwietnia , złożył wszystkim życzenia świąteczne.
O godzinie 13.30 zamknął obrady XLI sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Protokółowała
Teodozja Bień

Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski
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