Protokół Nr XLII/2018
z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jedlińsk
w dniu 29 marca 2018 r
Przewodniczący Rady Gminy otworzył o godz. 08.00 XLII nadzwyczajną sesję Rady
Gminy. Przywitał wszystkich radnych ,Pana Wójta, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik.
Poinformował ,że sesja została zwołana na wniosek Pana Wójta Gminy. Stwierdził na
podstawie listy obecności ,że na sali obrad jest 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący wprowadził do porządku obrad projekt Uchwały nr 1 w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki. Poprosił aby ten projekt był nr 1.
3. Przyjęcie Uchwał w sprawie:
A) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki – projekt nr 1
B) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – projekt nr 2
A) Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026
–
projekt nr 3
B) Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r. – projekt nr 4
4. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
i poprosił radnych o przegłosowanie porządku obrad.
Ad.2 Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami za przyjęła porządek obrad i
przystąpiła do jego realizacji.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 1.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami za , 1 głosem przeciw i 1 głosem
wstrzymującym - przyjęła Uchwałę nr XLII/23/2018 w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Przystąpiono do procedowania nad projektem nr 2.
Radny Bogdan Wójcik poprosił o wyśnienia odnośnie wyboru metody za
gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk wyjaśnił ,że nigdy nie jest dobra pora na
podwyższenie opłat . W Gminie Jedlińsk od pięciu lat nie było podwyżki za wywóz
odpadów komunalnych, ponadto wysypisko śmieci w Radomiu od 1 stycznia 2018
roku podwyższyło opłaty za odbiór śmieci o 40% . Metodę przyjęto wcześniej jak
przystępowano do programu wywozu odpadów komunalnych. Biorąc pod uwagę
zabudowę gminy, nie było skarg na jakość usług więc nie rozpatrywano obniżenia
standardu.
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Pani Skarbnik Gminy po przeanalizowaniu wszystkich wariantów stwierdziła, że nie
ma możliwości aby Gmina dofinansowywał do wywoz śmieci . Jeżeli umowa nie
zostanie podpisana dotychczasowa umowa kończy się 30 kwietnia i od mieszkańców
nie będą odbierane śmieci.
Radna Nowakowska Agata zapytała kiedy gmina robiła rozeznanie wśród innych gmin,
co zostało zrobione aby obniżyć koszty cenotwórcze, nie można szantażować radnych
i straszyć ,że jeżeli nie zostanie podjęta decyzja to będziemy w lesie. Jest jeszcze cały
miesiąc i należy się zastanowić czy kupujemy kontenery np. używane. Standard
dotychczasowy jest bardzo dobry. Należałoby się zastanowić nad cyklami odbioru nad
edukacją ekologiczną .
Pan Wójt jest przychylny edukacji ekologicznej i selektywnej zbiórce odpadów
komunalnych. Jest otwarty na każdą propozycję .
Sekretarz Gminy nie zgadza się ,że kogoś się szantażuje to nie jest szantaż to są fakty na
których trzeba się oprzeć i realnie ocenić sytuację . Gmina jest pośrednikiem między
mieszkańcem a firmą która wywozi odpady.
Radny Radosław Langierowicz stwierdził ,że problem ze śmieciami był zawsze tylko
wcześniej na komisjach ochrony środowiska rozmawiano o tym problemie. A do tej
pory dopłacaliśmy do śmieci a w tej chwili decydujemy się na tak drastyczną
podwyżkę.
Radna Ewa Ofiara zgadza się ze swoimi przedmówcami i uważa ,że tak drastycznej
podwyżki śmieci nie wszystkie budżety domowe wytrzymają.
Rady Krzak Henryk zaapelował do przewodniczącego Komisji
Gospodarki i
Środowiska co zrobili od ubiegłego roku aby wypracować stanowisko odnośnie
odbioru odpadów komunalnych.
Radny Radosław Langierowicz złożył wniosek o 15 minut przerwy.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 5 głosami za , 7 głosami przeciw i 1 głosem
wstrzymującym NIE przyjęła wniosku radnego o przerwę w obradach.
Przewodniczący Rady odczytał projekt nr 2 i przystąpiono do głosowania nad tym
projektem.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 0 głosów za, 8 głosami przeciw, 6 głosami
wstrzymującymi się, NIE podjęła Uchwały w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty.
Przystąpiono do procedowania nad projektem Uchwały nr 3 i projektem nr 4.
Głos zabrała Pani Ilona Starzyńska Skarbik Gminy omówiła zaproponowane zmiany w
budżecie na 2018 rok.
Przewodniczący rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 3.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr
XLII/24/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 4.
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za,
przyjęła Uchwałę nr
XLII/25/2018 w sprawie Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik zaprosił po sesji członów
Komisji o spotkanie w biurze Rady.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Pan Rędzia Robert poinformował
,że posiedzenie Komisji odbędzie 04.04.2018 r. o godz. 09.00 . Zaprosił na posiedzenie
wszystkich członków Komisji , Pana Wójta , Pana Sekretarza i Panią Skarbnik.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godz. 09.45 zamknął XLII
sesję nadzwyczajną Rady Gminy.

Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski
Protokółowała
Teodozja Bień

3

