Protokół nr XLIV/2018
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 28.06.2018 roku.
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godzinie 12.00 otworzył
obrady sesji. Przywitał wszystkich zebranych . Stwierdził , że na sali obrad jest 13
radnych.
Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad :
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
4.Komunikaty i informacje :
-Przewodniczącego Rady
Przewodniczących stałych Komisji Rady
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie Uchwał w sprawie:
A) – wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jedlińsk na lata
2018-2026- projekt nr 1.
B) wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Jedlińsk na 2018 rok – projekt nr 2.
C) zmiany uchwały nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Jedlińsk – - projekt nr 3.
D) zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym w kompleksie
budynków hotelu „ u Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska 98/100 ( dla
Tullos Investments Sp. z.o.o – projekt nr 4.
E) – zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym w kompleksie
budynków hotelu „ u Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska 98/100 dla
Cosinos Poland Sp .z.o.o - projekt nr 5.
F) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk - projekt nr 6
G) ustanowienia przedmiotowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów
zajętych na cele lotnicze projekt nr 7
H) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jedlińsk działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – projekt nr 8
I) zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności
zwierząt – projekt nr 9
7. Zapytania interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
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9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XLIV sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący odczytał porządek obrad i poprosił o głosowanie.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, poinformowała, że na posiedzeniu komisji
w dniu aktualnej sesji Rady Gminy, na którym Pani Agata Nowakowska złożyła wniosek o
zdjęcie z porządku obrad projektu nr 7- ustanowienia przedmiotowego zwolnienia z
podatku od nieruchomości gruntów zajętych na cele lotnicze. Następnie poproszono
wnioskodawczynię o uzasadnienie.
Radna Agata Nowakowska przystąpiła do uzasadnienia swojego stanowiska i
umotywowania wniosku. Poinformowała, że Radni zapoznali się z uzasadnieniem
projektu do uchwały. Po zapoznaniu się Radnych z uzasadnieniem pojawiły się pytania,
gdyż na projekcie podpisany był Pan mecenas Mikołaj Goss, który jest prawnikiem
lotniska. Pani mecenas zatrudniona w Urzędzie Gminy nie odniosła się do uzasadnienia
tej uchwały. Radna porusza kwestię tego typu, iż uchwała zwolniłaby lotnisko z płacenia
podatku w wysokości 1 200 000 zł. Konsekwencją tej uchwały będzie pozbycie się
własnych dochodów w wysokości 1 200 000, ta uchwała warta jest więc 2 400 000.
Radna chce wyjaśnienia wątpliwości spowodowanych tą uchwałą. Nastąpiło na sali obrad,
gdzie uczestniczyli by: Wójt, Radni oraz lotnisko. Prosząc o zdjęcie tej uchwały, chce aby
3 strony wypracowały merytoryczne stanowisko.
Pani Skarbnik Ilona Starzyńska odniosła się do wypowiedzi radnej. Potwierdziła, ze to
Wójt ma kompetencje do umarzania podatków a nie radni. Poinformowała, że znalazła się
możliwość zwolnienia lotniska w Piastowie od płacenia podatku za 2016 r oraz dwa
miesiące 2017, w konsekwencji czego napisano taki projekt.
Następnie został przeczytany protokół potwierdzający słowa Pani Skarbnik.
Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele lotniska. Po wysłuchaniu stanowiska
przedstawicieli lotniska Piastów, głos zabrał Radca Prawny aeroklubu radomskiego.
Postulował, aby skupić się na tych 3 stronach i tą sprawę dokładnie omówić, w celu
rozwiązania problemu.
Pani Radca Prawny Gminy wyjaśniła ,że sprawdza projekt Uchwały i akceptuje w kwestii
podstawy prawnej i mogą być wprowadzone w trybie autopoprawki.
Radna Aneta Żurowska zapytała dlaczego na spotkanie Pana Wójta z przedstawicielami
Aeroklubu, które miało miejsce w połowie czerwca nie został zaproszony nikt z Rady
Gminy. Dlaczego to spotkanie nie odbyło się w Urzędzie Gminy.
Radny Bogdan Wójcik oczekuje od prawników z obydwu stron ( Urząd Gminy i Aeroklub)
aby wypracowali jak najlepsze warunki satysfakcjonujące obie strony.
Radny Waldemar Sulisz obawia się ,że budżet państwa może nas jako gminę
zweryfikować i zachodzi obawa ,że będziemy zwracać subwencję. A to co dotyczy
zaparafowania projektu Uchwały przez prawnika to Rada Gminy podejmuje Uchwałę
powinna być akceptacji Radcy Prawnego z Urzędu Gminy a nie z Aeroklubu.
Radca Prawna Pani Sylwia Dąbrowska powiedziała ,że nie będzie się podpisywać pod
dokumentem ,który nie pochodzi z Urzędu.
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Radny Radosław Langierowicz zwrócił uwagę na uzasadnienie Uchwały i stwierdził ,że
jest to uzasadnienie z internetu. Wnioskodawcą Uchwały podpisany jest Wójt a prawnik
z Aeroklubu. Prosi aby projekt Uchwały był przygotowany solidnie.
Radna Pani Ewa Ofiara zgadza się z przedmówcami i stwierdza ,że projekt Uchwały nie
był konsultowany z radnymi a za tym projektem idą ogromne pieniądze i ona jakom
przewodnicząca komisji Budżetu i Finansów nie może się z tym zgodzić.
Radna Żurowska zapytała czy państwo zwracali się do posłów ziemi radomskiej ,że
Uchwalili taką Ustawę .
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przystąpienie do głosowania nad wnioskiem
radnej
Rada Gminy w obecności 13 radnych- 9 głosami za i 4 głosami wstrzymującymi się
przyjęła wniosek od odrzucenie z porządku obrad projektu nr 7.
Rada Gminy 13 głosami przyjęła porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy.
Prezes lotniska w Piastowie przytoczył krótką historie lotniska.
Radna Żurowska zapytała czy państwo zwracali się do posłów ziemi radomskiej ,że
Uchwalili taką Ustawę .
Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 13.15 zarządził 5 min przerwy.
Na obrady sesji przybył o godz. 13.00 radny Robert Rędzia.
Ad. 3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLIII sesji. Rada
Gminy w obecności 13 radnych- 12 głosami za i 1 głosem wstrzymującym przyjęła
protokół z XLIII sesji Rady Gminy.
Ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał wszystkich z pismami jakie wpłynęły do
biura Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
- mieszkaniec miejscowości Jedlanka złożył pismo o wykonanie projektu budowy drogi
gminnej wraz z oświetleniem w miejscowości Jedlanka
- wpłynęło pismo ze spółki gazownictwa odnośnie budowy sieci gazowej Jedlanka –
Kępiny
- wpłynęło pismo odnośnie regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków
- wpłynęło pismo dotyczące nieruchomości przy ul. Warszawskiej 23
- pismo od Wojewody Mazowieckiego zawiadomienie o wszczęciu postepowania
nadzorczego w sprawie przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości
Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno
- pismo w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cmentarzu
w miejscowości Bierwce
- radna Aneta Żurowska złożyła wniosek o budowę oświetlenia oraz chodniki ścieżki
rowerowej przy drodze lokalnej należącej do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad od miejscowości Kępiny- Jedlanka.
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Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Pan Robert Rędzia poinformował,
że posiedzenia komisji odbyło się 27.06.2018r. W obradach uczestniczyło 4 członków
Komisji, Pan Sekretarz Andrzej Pawluczyk oraz Pani Radca Prawny Sylwia Dąbrowska.
Rozmawiano na temat projektów Uchwał odnośnie wydania opinii lokalizacji kasyna w
kompleksie budynków w hotelu „ u Grubego” przez dwie firmy Tullos Investments oraz
Cosinos Poland. Komisja zaopiniowała pozytywnie oba projekty czterema głosami. Zajęto
się również omówieniem projektu Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Jedlińsk. Głównym tematem poruszanym na obradach Komisji była Uchwała
ustanowienia przedmiotowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych
na cele lotnicze. Komisja zaopiniowała pozytywnie dwie Uchwały dotyczące bezdomnych
zwierząt. W sprawach różnych poruszano kwestię dalszego procedowania w sprawie
śmieci.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Łukasz Kurek poinformował, że
Komisja od ostatniej sesji zebrała się 28. 06. 2018r. Główną tematyką posiedzenia było
zapoznanie się z informacją dotyczącą finansowania Ludowego Klubu Sportowego w
Jedlińsku. Komisja zajęła się również zaopiniowaniem Uchwały- projekt nr 3, którą
Komisja zaopiniowano pozytywnie 5 głosami. Komisja debatowała nad projektami nr 4 i
5, stwierdzając że nie będzie blokować tych Uchwał, czego skutkiem była pozytywna
opinia tychże Uchwał. W sprawach różnych poruszana była kwestia naboru do Szkoły
Branżowej. Radna Agata Nowakowska, która była obecna na posiedzeniu Komisji,
poinformowała, że dowiedziała się od Pani Dyrektor, ze na chwilę obecną nie ma żadnych
zgłoszeń. Poruszano także temat budowy sali sportowej w Ludwikowie. Ostatni temat
poruszony przez Radną Anetę Żurowską to podjęcie w przyszłości przez Komisję uchwały
regulującej zasady korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy, boisk, hal
sportowych, aby to ujednolicić i unormować, gdyż występują duże rozbieżności w tej
kwestii.
W imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Lipińskiego- Aneta
Żurowska poinformowała, że Komisja miała posiedzenie w dniu 28.05.2018r. Głównym
tematem obrad było rozmowa na temat wytypowania osób do poszczególnych kontroli.
Wytypowany przez Przewodniczącego- Pan Henryk Krzak oraz Zbigniew Dobosz zajmą
się kontrolą w Centrum Kultury i Kultury Fizycznej. Natomiast Kontrola dokumentacji w
stołówkach szkolnych i przedszkolach była przeprowadzona przez Radna Żurowską oraz
Pana Zbigniewa Dobosza. Następnie Radna przystąpiła do krótkiego zapoznania
zebranych z protokołem z kontroli stołówek oraz kontroli w Centrum Kultury.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata
Nowakowska poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 26.06.2018r. w
obradach uczestniczyło 5 Radnych. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został
przyjęty jednogłośnie. Zajęto się koncepcją budowy Domu Kultury, Sali widowiskowej i
amfiteatru w Jedlińsku. Na posiedzenie przybyła Pani Dyrektor Agnieszka Gryzek.
Debatowano także nad budynkiem tzw. Turysty w Jedlińsku. Zajmowano się również
dokumentacją projektową dotycząca budowy ścieżki rowerowej na trasie JedlińskWsola- Wielogóra. Kolejnym punktem obrad Komisji było przedstawienie harmonogramu
remontu trasy E7. Pan Sulisz poprosił o przygotowanie zestawienia wykonanych prac
dotyczących czyszczenia rowów w gminie za okres 2017 i 2018. Kolejnym punktem obrad
było przedstawienie dotychczasowego planu, jak również poczynionych inwestycji
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dostarczenia kruszywa w 2018 r oraz gdzie będzie dostarczane. W sprawach różnych Pan
Langierowicz dopytywał o inwestycję, która planowana jest w Jedlance i Woli Gutowskiejbudowa instalacji do mechanicznego rozdrabniania opon samochodowych oraz odpadów
gumowych. Pan Sulisz prosi, aby na ul. Sosnowa we Wsoli, zostały przeprowadzone prace
porządkowe polegające na usunięciu gałęzi od Spacerowej w kierunku łąk. Pan Dobosz
zwrócił się z prośbą, aby w miejscowości Gryzów, okręg Mokrosęk, istniejącą drogę
uporządkować, czyli wyciąć drzewa. Pan Langierowicz ponadto zwrócił się o analizę
remontu rowu na ul. Energetyków w Jedlińsku. Prosił również o nawiezienie kruszywa
na drogi dojazdowe od ul Energrtyków. Pan Janiec prosi o utwardzenie dróg PiasecznoLisów.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Ewa Ofiara poinformowała ,że
Komisja od ostatniej sesji miała posiedzenie w dniu 28.06.2018r. W obradach
uczestniczyło 4 radnych, jak również Przewodniczący Rady, Aneta Żurowska, Marek
Janiec, Henryk Krzak, Zbigniew Dobosz, pani mecenas Sylwia Dąbrowska i Pani Skarbnik
Ilona Starzyńska. Komisja przyjęła protokół z poprzednich obrad Komisji liczbą 3 głosów
za i 1 wstrzymującym się. Procedowano nad projektami Uchwał, a więc projekt nr 1,
projekt nr 2, projekt nr 6. Zajmowała się także projektem nr 7. W sprawach różnych
zapoznano się z pismem dotyczącym budynku przy ul. Warszawskiej 23.
Ad.5 Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przedstawił sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej
-dnia 09.06.2018r. gmina Jedlińsk otrzymała promesę na kwotę 710 tys. zł na Remont
drogi gminnej nr 350419W w miejscowości Wierzchowiny dz. ewid. 212/2 na odcinku od
km 0+000 do km 0+910 o długości 0,910 km” zgodnie z pismem Wojewody
Mazowieckiego WBZK-VI.6355.3.24.2018 z dnia 01.06.2018r.
- w dniu 13.06.2018r. ogłoszono przetarg na zadania Budowa wiaty ogrodowej
i utwardzenie terenu – ETAP II w ramach zadania Zagospodarowanie miejsca rekreacji i
wypoczynku w miejscowości Gutów oraz Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w
ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Gutowie. Termin składania
ofert: 29.06.2018 r. do godz. 10:00
- dnia 14.06.2018r. zawarto umowę z bankiem Bank Spółdzielczy w Radomiu, ul.
Czachowskiego 21A Radom na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie
2.490.000,00
zł
na
sfinansowanie
zadań
inwestycyjnych
pod
nazwą:
-„Budowa
oświetlenia
drogowego
w
Gminie
Jedlińsk”
- „Przebudowa drogi gminnej Wsola-Marcelów-Józefówek”
- w dniu 15.06.2018r. Gmina Jedlińsk zawarła umowę o dofinansowanie inwestycji
Remont dachu strażnicy jednostki OSP Bierwce dotacja z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018” kwota
dotacji 23 742,00zł
- w dniu 19 czerwca 2018 r. Gmina Jedlińsk zawarła umowę na Opracowanie projektu
budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wsola i Wielogóra – ETAP II z firmą pracownia
projektowa F.B. BIO-SYSTEM, mgr inż. Artur Kozłowski ul. Gen Stefana Grota –
Roweckiego 7/1, 97-300 Piotrków Trybunalski -koszt 158.670,00zł.
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- dnia 21.06.2018r. ogłoszono przetarg na zadania Budowa 4 otwartych stref aktywności
w Gminie Jedlińsk oraz nawierzchnię strefy komunikacji poza programem otwartych stref
w Klwatce Szlacheckiej i budowę placu zabaw w Jankowicach w ramach zadań
inwestycyjnych "Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny", "Zagospodarowanie
centrum wsi Klwatka Szlachecka", "Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w
miejscowości Jankowice", "Zagospodarowanie centrum wsi Płasków" Termin składania
ofert: 09.07.2018 r. do godz. 10:00 Powyższe ma związek z rozstrzygnięciem programu
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018
- dnia 21.06.2018r. Gmina Jedlińsk wystąpiła o pozwolenie budowlane na Przebudowę i
Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowinach co było możliwe wskutek
uzyskania ostatecznego i pozytywnego dla gminy Postanowienia Sądu Rejonowego w
Radomiu o zasiedzeniu przez gminę Jedlińsk działek 588/2 i 588/3 w Kruszynie.
w dniu 26.06.2018r. Gmina Jedlińsk zawarła 2 umowy o dofinansowaniem inwestycji w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”:
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca
rekreacji i wypoczynku w Gutowie, koszt całkowity 25539,29zł dotacja 10 tys. zł
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zagospodarowania miejsca
rekreacji i wypoczynku w Jedlance koszt całkowity 28290,00zł dotacja 10 tys.
- Gmina uzyskała dokumentację techniczną dla lokalizacji urządzeń siłowni zewnętrznej
w ramach zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w Jedlance. Obecnie trwa
aktualizacja dokumentacji projektowo –technicznej i kosztorysowej dla inwestycji
„ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA” –budowa placu sportowo –
rekreacyjnego.
- Oczekuje na rozstrzygniecie przetargu na Przebudowę drogi gminnej Bierwce – Obózek
– Cmentarz.
- trwają roboty przy budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Jedlińsk..
Dokonano częściowego odbioru oświetlenia w miejscowościach:
Wielogóra ul. Poprzeczna; Piaseczno; Lisów dz. nr 418, Lisów dz. nr 211; Wierzchowiny;
Jeziorno-Kruszyna; Boża Wola; Romanów; Zawady Nowe; Jedlanka
; JedlankaKasztanki; Piastów; Jedlińsk ul. Leśna; Wsola ul. Leśna; Wielogóra ul. Leśna; Klwatka
Szlachecka; Jankowice dz. nr 517, 527, 73; Jankowice dz nr 462.
- Zlecono opracowanie map do celów projektowych – dla opracowaniu projektu
budowlanego na Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk.
Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do procedowania projektu uchwały nr 1 i
projektu Uchwały nr 2.
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska szczegółowo omówiła zmiany w WPF , które
również są wprowadzone w Uchwale Budżetowej.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 1 i poprosił o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za , jednym głosem wstrzymującym
podjęła Uchwałę nr XLIV/41/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2018-2026.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 2
i poprosił Radę o głosowanie.
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za, jednym głosem wstrzymującym
podjęła Uchwałę nr XLIV/42/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2018 rok.
Przystąpiono do procedowanie projektu Uchwały nr 3 .
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 3 i radni przystąpili do głosowania.
Radny Krzak prosi o jak najszybsze dostarczenie w/w Uchwały do szkół.

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr
XLIV/43/2018 zmieniającą uchwałę Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Jedlińsk.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 4.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami , jednym głosem wstrzymującym
podjęła Uchwałę nr XLIV/44/2018 w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna w
kompleksie budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska
98/100 dla Tullos Investments Sp. z.o.o.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 5.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za
i jednym głosem
wstrzymującymi
podjęła Uchwałę nr XLIV/45/2018 w sprawie zaopiniowania
lokalizacji kasyna w kompleksie budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze
ul. Warszawska 98/100 dla Cosinos Poland Sp. z.o.o.
Przystąpiono do procedowania nad projektem nr 6.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała , że Komisja pozytywnie
zaopiniowała w/w Uchwałę.
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 12 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi
podjęła Uchwałę nr XLIV/46/2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Jedlińsk.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 7.
Radny Krzak Henryk uważa ,że przedsiębiorca który ubiega się o uzyskanie pozwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
powinien być właścicielem terenu na którym będzie prowadzona działalność.
Pani mecenas poprosiła o chwile przerwy aby zweryfikować zapis.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwę w obradach.
O godzinie 14.40 salę obrad opuścił radny Kurek Łukasz.
O godzinie 15.00 wznowiono obrady.
Mecenas Pani Sylwia Dąbrowska wyjaśniła ,że referat który przygotowywał w/w projekt
uchwały kierował się rozstrzygnięciami nadzorczymi. Forma Uchwały jest prawidłowa.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi
podjęła Uchwałę nr XLIV/47/2018 w sprawie określenia wymagań jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie
gminy Jedlińsk działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.
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Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do procedowania nad projektem Uchwały nr 8.
Rada Gminy w obecności 13 Radnych – 9 głosami za , 4 głosami wstrzymującymi
podjęła Uchwałę nr XLIV/48/2018 w sprawie zmian w programie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Ad.7 Pani Skarbnik Ilona Starzyńska poinformowała, że do 30 lipca sołtysi otrzymają
informację odnośnie kwoty jaka będzie przypadała na dane sołectwo.
Pan Makulski zwraca się z prośbą uporządkowania targowicy oraz o wycięcie krzaków.
Pan Radny Henryk Krzak na pytanie odnośnie powołania Komisji Konkursowej,
konkretnie szkoły we Wsoli. Pyta dlaczego jego nazwisko nie znalazło się w tej Komisji
jakie przeciwskazanie Panem Wójtem kierowały. Pan Wójt zażartował ,że „ciągnął
zapałki” po czym odpowiedział ,że ma do tego prawo ,kompetencje i z tego skorzystał. Pan
Radny Krzak nie uzyskał wyczerpującej odpowiedzi i złoży zapytanie na piśmie i oczekuje
odpowiedzi w trybie administracyjnym.
Pani Radna Aneta Żurowska wnioskuje o udostępnienie nagrania z ostatniej sesji oraz
pyta w jaki sposób nagrania z posiedzeń są archiwizowane.
Pan Radny Langierowicz zapytał o oznakowanie poziome ulic.
Pan Marek Janiec wnosi o zrobienie oświetlenia za magazynami.
Pan Przewodniczący Marcin Drewnowski zwraca się w imieniu mieszkańców
miejscowości Wierzchowiny 53 jest wyrwa w drodze i prosi o załatanie jej oraz wycięcie
gałęzi przy rampie.
Pani Radna Agata Nowakowska zapytała:
- dlaczego na stronie gminy nie jest prowadzony rejestr umów;
- dlaczego na BIP nie są publikowane Uchwały Rady Gminy
- kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę centrum na ul. Długiej
- wnosi o poszerzenie zjazdu z drogi E-7 w ul. Dojazdową i pyta czy coś w tej sprawie
zostało ustalone.
Pan Sekretarz odpowiedział ,że sprawa została przekazana do Pani Dyrektor oddziału
GDDKiA i co będzie możliwe to zostanie wykonane.
- na ostatniej sesji Pan Wójt powiedział ,że prace porządkowe na ul. Sosnowej w
Wielogórze polegające na wycięciu drzew rozpoczną się po Bożym Ciele przeprasza o
swoje roztargnienie i nie zapytałam ,którego roku. Pan Wójt odpowiedział ,że tego roku.
Pani Radna Ewa Ofiara prosi o przepust do drogi gminnej na ul. Wczasowej. Radna
wnosi także o zrobienie oświetlenia w Kruszynie w kierunku Bierwiec.
Ad. 9 Mieszkaniec Wierzchowin zapytał Pan Wójta czy podjęte zostały jakieś kroki
odnośnie drogi Wierzchowiny- Boża Wola. Prosi również, aby ekipa która przyjedzie
łatać dziury w asfalcie zrobiła też w innych miejscach nie tylko tych 3 zgłoszonych, a
także aby na stacji Kruszyna wyciąć krzaki.
Wywiązała się dyskusja na temat drogi oraz posesji z nią sąsiadujących, gdyż pojawiły się
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pytania i wątpliwości na temat tego czy podczas budowy drogi mieszkańcy będą musieli
poprzesuwać swoje płoty, po to aby droga gminna mogła powstać.
Pan Dryja prosi o załatanie ubytku w asfalcie na ul. Stawnej w Wielogórze.
Pan Wójt wypowiedział się na temat drogi Huta- Wierzchowiny.
Radna Nowakowska otrzymawszy zestawienie odnośnie planowanego przewożenia
kruszywa do poszczególnych miejscowości zapytała czy to jest koniec planowanych
inwestycji w postaci utwardzania dróg gminnych kruszywem na ten rok oraz zapytała
również o priorytety bo część osób nie znalazła się na tej liście.
Pan Wójt wymienił miejscowości i drogi gdzie kruszywo zostanie przywiezione i w jakiej
ilości.
Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15.50 zamknął obrady XLIV sesji Rady Gminy
Jedlińsk.

Protokółowała
Teodozja Bień

Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski
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