Protokół nr XLIII/2017
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 28.05.2018 roku.
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godzinie 08.00 otworzył
obrady sesji. Przywitał wszystkich zebranych . Stwierdził , że na sali obrad jest 15
radnych.
Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLI sesji
Przyjęcie protokołu z XLII sesji
Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącego Rady,
 Przewodniczących stałych komisji Rady.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjne.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2017 rok:
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.176.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za 2017 r. wraz z uzasadnieniem,
 przedstawienie Uchwały Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 25 kwietnia2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.202.2018 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie opinii
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w sprawie
udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r.,
 przedstawienie opinii przez przewodniczących stałych komisji Rady dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
 dyskusja,
 glosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 r. i sprawozdania
finansowego – projekt nr 1,
 głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. – projekt nr 2.
8. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury projekt nr 3.
B) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego na 2017 rok zakładu opieki
zdrowotnej – projekt nr 4.
C ) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2018-2026 – projekt nr 5.
D) wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Jedlińsk na 2018 rok – projekt nr 6.
E) udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu – projekt
nr 7
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F) zmiany Uchwały nr XLI/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z 22 marca 2018 roku
dotyczącej zmiany podziału Gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia
numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. – projekt nr 8;
G) zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk– projekt nr 9;
H) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości
Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno –
projekt nr 10.
I) w sprawie założenia Branzowej Szkoły l Stopnia i włączenia jej do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku - projekt nr 11.
J) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
cmentarza w sołectwie Bierwce – projekt nr 12
K) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze
Gminy Jedlińsk – projekt nr 13
L) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Jedlińsk dla publicznych i niepublicznych
szkół , przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego – projekt nr 14.
Ł) w sprawie przyjęcia 3 -letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla
Gminy Jedlińsk na lata 2018 – 2020 – projekt nr 15.
9. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi Wójta na zapytania i interpelacje radnych.
11. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Radny Pan Henryk Krzak złożył wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu w
sprawie o wytypowania przedstawicieli z Rady Gminy do Komisji Konkursowej na dyrektorów
szkół.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie wniosku radnego Henryka Krzaka.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 9 głosami za i 6 głosami wstrzymującymi się wprowadziła
do porządku obrad wniosek radnego Henryka Krzaka o wyznaczenie przedstawiciela Rady Gminy
do Komisji Konkursowych– M.

Przewodniczący odczytał porządek obrad i poprosił o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła porządek obrad XLIII sesji
Rady Gminy.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLI sesji.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła protokół z XLI sesji Rady Gminy.
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Ad.4 Przystąpiono do głosowania na przyjęciem protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła protokół z XLII sesji Rady Gminy.
Ad.5 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał wszystkich z pismami jakie wpłynęły do
biura Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
- od mieszkańców miejscowości Kępiny w sprawie wybudowania chodnika przy drodze
lokalnej i oświetlenia.
- Dyrektor GCKiKF zaprasza na spotkanie organizacyjne w związku ze Świętem Plonów.
- wpłynęło sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Programu współpracy Gminy Jedlińsk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2016 -2020.
- od mieszkańców Wsoli wpłynęło pismo z prośbą o wsparcie finansowe na wykonanie
projektu kanalizacji
- program o współpracy Gminy Jedlińsk z ogranizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020
- Radna Aneta Żurowska złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli w stołówkach
szkolnych .
- Prezes Aeroklub w Piastowie prosi o zaproszenie na sesję Rady Gminy.
- z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wpłynęło pismo informujące, że zostało
wszczęte postępowanie w związku z nieprawidłowościami przy rozładunku i załadunku
kruszywa.
Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał zaproszenia na imprezy okolicznościowe na
terenie gminy Jedlińsk.
Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Radny Pan Robert Rędzia
poinformował ,że posiedzenia komisji odbyło się 04.04.2018r. i 24.04.2018r. W obradach
uczestniczyło 4- członków Komisji. Głównymi tematami Komisji było znalezienie
rozwiązania w związku z podwyżką opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Komisja
wypracowała stanowisko aby przeprowadzić z mieszkańcami gminy konsultacje odnośnie
sposobu odbioru odpadów komunalnych. Pan Przewodniczący Komisji wyjaśnił ,że
podwyżka za odbiór śmieci wynika w głównej mierze dlatego ,że firma Radkom w
Radomiu podwyższyła o 40 % opłatę za odbiór odpadów. Do 24 maja odbyły się
spotkania w sołectwach wynika z nich ,że 19 sołectw jest za dotychczasową metoda
odbioru odpadów , 5 sołectw chce zakupić kontenery indywidualnie, 5 sołectw jest za
workowym odbiorem i rezygnacją z kontenerów w dwóch sołectwach nie odbyło się
zebranie.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Łukasz Kurek poinformował ,że
Komisja od ostatniej sesji zebrała się dwukrotnie 04.04.2018r. i 22.04.2018r. Na
pierwszym posiedzeniu uczestniczyło 5-ro radnych , Pan Wójt , Pani Skarbnik , dyrektor
ZSP w Jedlińsku , Dyrektor CUW, dyrektor GCKiKF. Komisja zapoznała się z panem pracy
GCKiKF i Gminnej Biblioteki. W wolnych wnioskach Radny Zbigniew Dobosz zgłosił
wniosek aby zrezygnowano z ogrodzenia świetlicy w Ludwikowie i ogrodzenia placu
zabaw w Woli Gutowskiej na rzecz ogrodzenia szkoły w Ludwikowie. Radny Radosław
Langierowicz zapytał o perspektywy rozbudowy GOSiR-u. Komisja zapoznała się z
działalnością i finansowaniem Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Jedlińsku.
Do Komisji wpłynęło pismo z OSP z Jedlińska z prośbą o interwencję w sprawie
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instrumentów . Pismo to zostało złożone bez wiedzy Zarządu OSP. Komisja stwierdziła ,że
nie będzie zajmować orkiestrą OSP gdyż nie leży to w jej kompetencji.
W dniu 22 maja w Komisji uczestniczyło czworo członków. Komisja zajmowała się
opiniowaniem Uchwał w zakresie tematycznym Komisji . Projekty Uchwał Komisja
zaopiniowała pozytywnie. W sprawach różnych Radna Ewa Ofiara zaapelowała o
zwiększenie liczby godzin pracy pediatry w Ośrodku Zdrowia w Bierwcach. Radna Aneta
Żurowska zwróciła uwagę na za mało dyskretne przyjęcia interesantów w GOPS-ie .
Interesanci przychodzą ze sprawami osobistymi i inni nie powinni mieć możliwości
słuchania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Lipiński poinformował, że Komisja miała
posiedzenie robocze w dniu 25.04.2018r. Poprzedni przewodniczący przywitał zebranych i
odczytał porządek obrad. Radny Dobosz Zbigniew zgłosił do porządku obrad wniosek formalny
o odwołanie z Przewodniczącego Komisji Pana Bogdana Wójcika i powołanie na to stanowisko
Dariusza Lipińskiego. Po przegłosowaniu wniosku nowy przewodniczący Komisji Dariusz
Lipiński przejął obrady . Przewodniczący Komisji Dariusz Lipiński poinformował ,że
członkowie Komisji złożyli wniosek do przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk o złożenie
zawiadomienia do prokuratury, o możliwości popełnienie przestępstwa przez Wójta Gminy
Jedlińsk. Opiniowano projekty Uchwal na najbliższą sesję . Większością głosów Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekty Uchwał

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata
Nowakowska poinformowała ,że posiedzenie Komisji odbyła się 13.04.2018r. Sześcioro
członków brało udział w posiedzeniu. Głównym tematem posiedzenia Komisji , był
zapoznanie się z koncepcją budowy ścieżek rowerowych na odcinku Wielogóra- Wsola Jedlińsk i planem zagospodarowaniu placu i budynku po tzw. „Turyście”. W sprawach
rożnych pan Dobosz Zbigniew zgłosił ogólną uwagę ,że termin wykonania drobnych
spraw remontowych zgłoszonych przez mieszkańców jest bardzo długi, Pan Sulisz
Waldemar poprosił o harmonogram oczyszczania rowów. Pan Janiec Marek pytał o
możliwość zwiększenie środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pan
Langierowicz prosił o wymianę szyby na przystanku w Jedlińsku.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Ewa Ofiara poinformowała ,że
Komisja od ostatniej sesji miała dwa posiedzenia 07.05.2018r. i 25.05.2018r. Głównym
tematem jakim się zajmowała Komisja była ocena sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok . Pan Grzegorz Walczak przedstawił listę wniosków jakie Gmina
złożyła o dofinansowanie z zewnątrz.
Na posiedzeniu w dniu 25.05.2018 r. członkowie opiniowali materiały w zakresie
tematycznym komisji. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele z Aeroklubu lotniska
Piastów.
Protokóły z posiedzenia Komisji są dostępny na stronie BIP Urzędu.
Radny Robert Rędzia zgłosił swoje uwagi do portokołu z Komisji Rewizyjnej . Nie zgadza
się ze stwierdzeniem ,że członkowie Komisji złożyli doniesienie do prokuratury on jest
członkiem Komisji o takim wniosku nic nie wiedział .
Radna Aneta Żurowska powiedziała ,że nie ma powodu do obaw nie należy się martwić
nikt z członków Komisji nie składał wniosku do Prokuratury, ze względu na toczące się
postępowanie nie należy ujawniać szczegółów .
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Radny Bogdan Wójcik nie zgadza się z wypowiedzią Radnej Żurowskiej Anety ponieważ
nikt członków Komisji nie był pytał się o zdanie. Radny Wójcik zapytał o przyczynę
swojego odwołania z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyjaśnienie poprosił
radnego Dobosza Zbigniewa.
Ad.6. Pan Wójt Gminy Kamil Dziewierz przedstawił informacje o zadaniach jakie gmina
podjęła w okresie międzysesyjnej i tak:
1. Wycięto krzaki przy drodze gminnej Bierwce –Kruszyna-Romanów.
2.Wykonano chodnik przy ul. Gombrowicza we Wsoli od strony E7.
3.Uzupełniono jezdnię na ul. Ceglanej w Wielogórze i poprawiono skrzyżowanie na ul.
Piaskowej ul. Miłej z ul. Ceglaną.
4.Wyremontowano drogę na Obózku na zakręcie.
5.Posprzatano śmieci z przydrożnych rowów odwadniających w miejscowości ObózekPłasków i miejscowości Klwaty.
6.Uzupełniono wyrwę w jezdni na ul. Leśnej w Wielogórze.
7.Uzupełniono ubytki w jezdni na drodze gminnej w Lisowie.
8.Ustawiono dwa kosze na przystankach autokarowych w Bierwcach.
9.Wycięto krzaki pod budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Lisów,
Wierzchowiny, Romanów, Wola Gutowska.
10.Poprawiono uszkodzone znaki drogowe na ul. Długiej w Wielogórze oraz poprawiono
przepust na ul. Działkowej w Wielogórze.
11.Oczyszczono chodniki na odcinku Jedlińsk-Jedlanka oraz ścieżkę pieszo-rowerową w
Jedlance.
12.Uzupełniono wyrwy i ubytki w jezdniach w miejscowości Jedlanka i Lisów.
13.Wycięto krzaki przy drodze gminnej w miejscowości Bierwce.
14.Uzupełniono jezdnię masą asfaltową na przepuście drogowym w miejscowości NowaWola.
15.Wykoszono trawę na skrzyżowaniu w miejscowości Płasków.
16.Wycięto i posprzątano gałęzie z drogi gminnej w miejscowości Jedlanka-Kasztanki.
17.Poprawiono uszkodzone znaki w miejscowości Jedlanka i uzupełniono wyrwy w jezdni
na drodze gminnej w miejscowości Wierzchowiny.
18.Wycięto krzaki i wykoszono trawę na drodze gminnej w miejscowości Gutów-Bród.
19.Trwa przebudowa drogi gminnej Wsola-Marcelów-Józefówek.
20. 29 maja termin otwarcia ofert na przebudowę drogi gminnej Bierwce-ObózekCmentarz. Gmina Jedlińsk otrzymała dofinansowanie na to zadanie w kwocie 100 000
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złotych. Umowa na dofinansowanie tego zadania zostanie podpisana 8 czerwca 2018
roku.
21.Otrzymaliśmy pozytywny protokół komisji w sprawie powodziówki na drogę gminną
w Wierzchowinach.
22.Trwa koszenie poboczy na drogach gminnych.
Pan Wójt wymienił miejscowości do których w ostatnim okresie dostarczono kruszywo.
Ad. 7 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2017 r.
Wice -przewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa Ofiara odczytała Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ra.176.2018. z dnia 20
kwietnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk
sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Lipiński odczytał Uchwałę nr 1/2018
z dnia 25 kwietnia 2018 roku Rady Gminy Jedlińsk w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium, oraz Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Warszawie nr Ra.202.2018 r. z
dnia 08 maja 2018 roku w sprawie opinii o przedłużonym wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jedlińsk w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za
2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski poprosił Przewodniczących stałych
Komisji Rady o przedstawienie opinii z przedłożonego przez Wójta sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Wszystkie Komisje pozytywnie oceniły
wykonanie budżetu przez Wójta i większością głosów wnioskują o udzielenie
absolutorium.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały nr 1 i poprosił radnych o
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami za, brakiem głosów przeciw
i 1 głosem wstrzymującymi się ( A. Żurawska) podjęła Uchwałę Nr XLIII/26/2018 w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017
rok i sprawozdania finansowego.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały nr 2 i przystąpiono do
głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami za , barkiem głosów przeciw i 2
głosami wstrzymującymi ( A. Żurowska, Z. Dobosz ) podjęła Uchwałę nr XLIII/27/2018
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017
rok.
Ad.8 Pan Marcin Drewnowski Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały nr 3
i przystąpiono do głosowania .
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę nr XLIII
/28/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok
instytucji kultury.
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 4 i
poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych –15 głosami za podjęła Uchwały nr
XLIII/29/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017
rok zakładu opieki społecznej.
Przystąpiono do procedowania nad projektem Uchwały nr 5 i nr 6

Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska szczegółowo omówiła zmiany w WPF , które
również są wprowadzone w Uchwale Budżetowej.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 5 i poprosił o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę nr
XLIII/30/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2018-2026.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 6
i poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za
podjęła Uchwałę nr
XLIII/31/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Przystąpiono do procedowanie projektu Uchwały nr 7 .
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 7 i radni przystąpili do głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę nr
XLIII/32/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w
Radomiu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 8.
Radny Radosław Langierowicz poprosił aby przy projektach Uchwał były Uzasadnienia.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami podjęła Uchwałę nr XLIII/33/2018
w sprawie w sprawie: Zmiany Uchwały nr XLI/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z 22 marca
2018 roku dotyczącej podziału Gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Rady Bogdan Wójcik wyjaśnił ,że w swojej działalności nigdy nie działał opieszale był
żołnierzem wojska Polskiego i prosi o wyjaśnienie tego zarzutów radnego Zbigniewowa
Dobosza.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 9.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 11 głosami za i 4 głosami wstrzymującymi się
podjęła Uchwałę nr XLIII/34/2018 w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji
Rady Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 11.15 ogłosił 10 minut przerwy.
O godzinie 11.15 salę obrad opuścił radny Sulisz Waldemar
O godzinie 11.30 wznowiono obrady.
Przystąpiono do procedowania nad projektem nr 10.
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Kierownik Pan Grzegorz Walczak i Urbanista Pan Rafał Kozieł przedstawili argumenty
dla których konieczne jest Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania tj. projektu
Uchwały nr 10.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy
O 11.45 salę obrad opuścił Radny Makulski Maciej
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 10 i poprosił Radę
Gminy o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami podjęła Uchwałę nr. XLIII/35/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości
Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno.
Przewodniczący rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 11.
Głos zabrała specjalista ds. oświaty Pani Ewa Bartula , która wyjaśniła ,że Uchwała jest
konsekwencją wcześniejszych Uchwał .
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 11 i poprosił Radę o
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za podjęła Uchwałę nr
XLIII/36/2018 w sprawie założenia Branzowej Szkoły l Stopnia i włączenia jej do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do procedowania nad projektem Uchwały nr 12.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych – 13 głosami za podjęła Uchwałę nr
XLIII/37/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 13.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za podjęła Uchwałę nr XLIII/38/2018
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
cmentarza w sołectwie Bierwce.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 14.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za podjęła Uchwałę nr XLIII/39/2018
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlińsk
dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 15.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za podjęła Uchwałę nr XLIII/40/2018
w sprawie przyjęcia 3–letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Jedlinsk na lata 2018 – 2020.
Przystąpiono do wyłonienia przedstawicieli Rady Gminy do komisji konkursowych na
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dyrektorów szkół.
Radna Nowakowska zgłosiła kandydaturę Henryka Krzaka do szkoły we Wsoli. Radny
Krzak wyraził zgodę.
Do szkoły w Nowych Zawadach Radna Żurowska Aneta zgłosiła Dariusza Lipińskiego ,
Radny Bogdan Wójcik zgłosił kandydaturę Radnego Łukasza Kurka, zgłoszono również
radnego Rędzię Roberta. Kandydaci wyrazili zgodę.
Do szkoły w Wierzchowinach radna Ewa Ofiara zgłosiła kandydaturę Pana Marcina
Drewnowskiego, Radna Żurowska Aneta wytypowała Panią Agatę Nowakowską ,
zgłoszono również radnego Marka Jańca. Kandydaci wyrazili zgodę .
O godzinie 12.15 na obrady sesji powrócił Suli Waldemar.
Ad.9 Radna Danuta Kozłoska prosi o ustawienie znaków przy drogach gminnych
ograniczających tonaż .
Mieszkanka Piastowa składa zażalenie na firmy , które budują szamba ( niszczą drogi,
zapylają środowisko , hałasują ).
Pan Wójt odpowiedział :
- pismo dotarło ,wszczęte zostało postępowanie
- przeprowadzono rozmowę z pracownikami jak problem szamb rozwiązać
Kierownik Walczak wyjaśnił, że podjęte zostaną działania ochraniające drogi gminne. Pan
Wójt nie może komuś ograniczyć prowadzenia działalności gospodarczej.
Radny Krzak Henryk prosi:
- o wzmocnienie poboczy przy drogach gminnych na Wielogórze.
- postawienie tablicy o nazwie Wielogóra
- przegląd znaków i poprawienie ( są poprzewracane)
- wykoszenie rowu przy ul. Kościelnej
- usuniecie Topoli przy ul. Kwiatowej, które zagrażają bezpieczeństwu.
Pan Wójt stwierdził ,że znaki drogowe na są nagminnie dewastowane i na remont
przeznaczone były spore środki. Jeżeli Rada Gminy zwiększy środki finansowe roboty
remontowe będą wykonywane.
Radna Ewa Ofiara podziękowała osobom ,które przyczyniły się do pozyskania środków
na remont dachu na remizie strażackiej w Bierwcach. Poprosiła o głosowanie w konkursie
na podwórko Nivea w konsekwencji czego może być wybudowanie placu zabaw przy
szkole w Bierwcach. Zwróciła się również poprzez komisję Polityki Społecznej i do rady
SPOZ o zatrudnienie pediatry w Ośrodku Zdrowia w Bierwcach.
Radny Radosław Langierowicz ponawia swój wniosek dotyczącej budowie kanalizacji
na nowych ulicach ( Reja , Sienkiewicza), Odnośnie tzw. Turysty gmina nie powinna się
pozbywać tego terenu. Prosi o odmalowanie znaków poziomych na terenie Jedlińska.
Wnioskuje o wybudowanie spowalniaczy na ul Wareckiej tj. drogi powiatowej. W związku
z przebudową E-7 wnioskuję o poprawienie drogi lokalnej na łuku przy światłach i
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pobudowanie chodnika.
Pan Wójt popiera wnioski i będzie rozmawiał odnośnie przejścia dla pieszych. Sprawą
tzw. Turysty wnikliwie zajmuje się Pan Sekretarz . Malowanie przejść dla pieszych będą
realizowane.
Radny Rędzia Robert prosi o frezowanie karp po 14 usuniętych lipach w miejscowości
Bierwiecka Wola.
Radny Pan Marek Janiec prosi o wywiezienie szlaki na drogę polną do Marcelowa i
wyrównanie drogi między kurnikami. Przypomina również o dopilnowanie ażeby w
Bartodziejach była stacja kolejowa.
Odnośnie stacji w Bartodziejach Pan Wójt odpowiedział ,że projekt nie jest jeszcze
zakończony. Dopytuje o plac zabaw i siłownia w Piasecznie. Należy poprawić znak
drogowy w Piasecznie. Odnośnie funduszu sołeckiego prosi o przeszkolenie ponieważ w
miesiącu lipcu należy przeprowadzić zebrania sołeckie .
Radny Sulisz Waldemar powrócił do opodatkowania działalności gospodarczej bo
niektórzy maja zaniżoną powierzchnię i nie płacą podatku z całej zajmowanej
powierzchni. Odnośnie kanalizacji jest mała świadomość społeczna . Mamy projekt i
potrzeba około 7 milionów na jego realizację i na pewno budowa będzie rozłożona na
kilka lat.
Radny Dobosz Zbigniew pytał jak wygląda sytuacja zwierząt zabranych przez Fundacje
Ochrony Zwierząt w miejscowości Mokrosęk.
Pani Radca Prawny odpowiedziała ,że w tej sprawie została wydana decyzja
administracyjna .
Radna Nowakowska Agata zapytała Pana Wójta dlaczego zwierzęta zabrane nie zostały
przewiezione do gospodarstwa wyznaczonego Uchwałą na terenie gminy Jedlińsk.
Pan Wójt zapytał radnego Dobosza oraz sołtysa dlaczego nikt nie zgłosił do gminy ,że jest
taka sytuacja w terenie.
Radny Wójcik Bogdan zgłasza ,że na działce gdzie jest postawiona wiata obecnie panuje
bałagan, jest nie ogrodzona i należałoby dokończyć tą budowę.
Kierownik Grzegorz Walczak wyjaśnił ,że obiekt ten może być użytkowany , ogrodzenie
jest oddzielną inwestycją .
Radny Kurek Łukasz zgłasza ażeby wymienić przepust na łąki w Woli Gutowskiej.
Radny Radosław Langierowicz zgłosił problem parkowania samochodów na ul. Św.
Wojciecha w Jedlińsku obok Ośrodka Zdrowia.
Radna Agata Nowakowska w związku z przygotowaniami do przetargu na odbiór śmieci
prześledziła jak to jest w innych gminach i niektóre gminy wprowadziły limit na odbiór
odpadów zielonych , należy się zastanowić czy nie można tych ograniczeń wprowadzić w
naszej gminie. Prosi o ponowny remont dziury na ul. Piaskowej w Wielogórze. Przy
drogach zbiorczych na ul. Warszawskiej w Wielogórze prosi o pochylenie się nad
remontem bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego. Kiedy się rozpoczną prace
na ulicy Sosnowej w Wielogórze . Prosi o podanie rzeczywistej faktycznej stawki za
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odbiór odpadów od osoby. Z czego wynika zatrudnienie Radcy Prawnego na cały etat.
Radny Langierowicz Radosław zwrócił uwagę aby wszystkie sprawy zgłaszać na Komisje i
wtedy jest możliwość dokładniejszego omówienia.
Pan Wójt poinformował ,że stawka za odpady deklarowane od mieszkańca wynosi 6 zł.
Radna Agata Nowakowska ponownie zapytała o ralną stawkę za odbiór odpadów. Pan
Wójt nie udzielił . Pan Wójt odpowiedział, że uwagi na duże obciążenie, bardzo dużo
spraw Radca Prawny będzie zatrudniony na cały etat. Dziura na ul. Piaskowej zostanie
poprawiona. Wykonanie bezpiecznego dojścia na Warszawskiej do przystanku
autobusowego zostanie przekazana do kierownika oddziału Dyrekcji Generalnej z prośbą
o jak najszybsze wykonanie. Prace porządkowe na ul. Sosnowej rozpoczną się po Bożym
Ciele.
Radny Dobosz Zbigniew pyta ,kiedy będzie przywiezione kruszywo do Nart i kiedy będą
poprawione przepusty.
Radny Drewnowski Marcin prosi o dokończenie placu przy Centrum w Wierzchowinach.
Dopytał co z wnioskiem na drogę Wierzchowiny –Huta.
Pan Wójt odpowiedział ,że wniosek na drogę został pozytywnie zaopiniowany i należy
czekać na podjęcie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.
Sołtys Wielogóry zgłosił brak oświetlenia na ul. Spacerowej w Wielogórze. Na jakim
etapie jest przejecie działki od GDDKiA.
Mieszkanka Gryzowa zapytała czy było zainteresowanie radnego ,sołtysa by pomóc
osobom potrzebującym pomocy we wsi Mokrosęk. Złożyła życzenia wszystkim
samorządowcom z okazji Dnia Samorządowca.
Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 13.30 zamknął obrady XLIII sesji Rady Gminy
Jedlińsk.

Protokółowała
Teodozja Bień

Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski
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