Protokół nr XLV/2018
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 22.08.2018 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 12
radnych, dwoje radnych nieobecnych usprawiedliwionych jeden radny się spóźni.
Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad :
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
4.Komunikaty i informacje :
-Przewodniczącego Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Przyjęcie Uchwał w sprawie:
A) Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa , od 4,5% - 18% alkoholu ( z
wyjątkiem piwa) i powyżej 18 % alkoholu na terenie gminy Jedlińsk – projekt nr 1.
B) Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026 –
projekt nr 2
C) Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r. – projekt nr 3
D) Zaciągnięcie kredytu długoterminowego – projekt nr 4
7. Zapytania interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XLV sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący odczytał porządek obrad i poprosił o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła porządek obrad.
Ad.3. Radny Krzak prosi o zapisanie w protokole wypowiedzi wójta na temat przyczyn z
powodu których nie znalazł się w komisji konkursowej na dyrektora PSP we Wsoli.
Inspektor ds. rady zobowiązała się uzupełnić protokół o wypowiedź Pana Wójta.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 5 głosami za , 4 głosami przeciw i 3 głosami
wstrzymującymi się przyjęła protokół z XLIV sesji Rady Gminy.
Ad.4 Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przypomniał o złożeniu oświadczeń
majątkowych stan na dzień 16 wrzesień do 17 września 2018 r.
Przewodniczący Rady Pan Marcin Drewnowski odczytał pisma oraz protokoły z
zebrań wiejskich jakie wpłynęły do Biura Rady.
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Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Pan Robert Rędzia poinformował,
że od ostatniej sesji Komisja nie miała posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Lipiński Dariusz poinformował, że miedzy
sesjami nie było posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Łukasz Kurek poinformował, że
Komisja w okresie między sesyjnym nie odbywała posiedzeń.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata
Nowakowska poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się 20.08.2018r. w
obradach uczestniczyli członkowie Komisji , Pan Wójt , Pani Skarbnik . Przyjęto protokół z
ostatniego posiedzenia Komisji. Komisja nie dostała informacji od Pana Wójta o wynikach
rozmów odnośnie zakupu udziałów od współwłaściciela budynku tzw. Turysty. Następnie
Komisja omawiała zasadność i kryteria wyboru opracowanych nowych projektów
oświetlenia ulicznego przez Pana Wójta. Zostało wolnych środków 78 000 zł , gmina
miała listę nowych odcinków zleconych do projektowania. Nie wszyscy radni zostali
poinformowani dlatego radna poprosiła radnych o spotkanie po sesji celem
wypracowania wspólnego stanowiska. Średnio w każdym okręgu wyborczym przypada
na projekty oświetleniowe kwota 5 200 zł. Pan Wójt został poproszony o przedstawienie
stanowiska i przedstawienie koncepcji która miałaby zminimalizować straty po ulewach
deszczu. W lipcu przeszła nawałnica i ucierpieli mieszkańcy Wsoli , Wielogóry i Klwatki
Szlacheckiej. Przewodnicząca złożyła w tej sprawie petycje do Pana Wójta , otrzymała
odpowiedź ,że rowy które są własnością gminy będą czyszczone jak będą środki, jeżeli
rów jest własnością mieszkańców powinny być czyszczone przez właściciela rowu , będą
trwały rozmowy z Wodami Polskimi ale nie jest znany ich termin. Odnośnie budowy
ścieżki rowerowej Jedlińsk -Wsola – Wielogóra opracowanie projektowe jest zlecone a
wykonanie będzie w przyszłym roku. Protokół szczegółowy z posiedzenia Komisji
znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej poinformował, że Komisja w okresie
między sesyjnym nie odbywała posiedzeń.
poinformowała ,że Komisja miała posiedzenie w dniu 14.08.2018r. Na pięciu członków
Komisji obecnych było 4 członków , Pan Wójt , Pan Sekretarz. Procedowano nad
projektami Uchwał, a więc projekt nr 2 , projekt nr 3, projekt nr 4. Środki na duże
inwestycje nie budziły kontrowersji natomiast najbardziej żarliwie dyskutowano nad
środkami przeznaczonymi na nowe zadania : budowa wodociągu i placów zabaw ze
środków, które w większości pochodzi z kredytu. Członkowie Komisji popierają zadania
inwestycyjne, które są już rozpoczęte. Protokół z posiedzenia Komisji dostępny na stronie
BIP Urzędu Gminy.
Radny Pan Marek Janiec poinformował ,że most na rzece Radomce jest w złym stanie
technicznym może dojść do jego zamknięcia. Należałoby pomyśleć nad ściągnięciem
funduszy zewnętrznych na budowę w/w mostu.
Ad. 5 Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:
- Wycięto krzaki na drodze gminnej w miejscowości Piastów do rzeki oraz w
miejscowości Obózek, Kruszyna, Jeziorno oraz na ulicy Radosnej w Wielogórze w
miejscowości Narty, Wierzchowiny, Zielonka.

2

- zakupiono i zamontowano znaki drogowe na drodze gminnej w miejscowości Wola
Gutowska , Piaseczno, Klwaty,, Kamińsk na kwotę 853zł 62 gr brutto.
- Posprzątano wycięte krzaki na drodze gminnej w miejscowości Jeziorno.
- Pokoszono i posprzątano plac zabaw w miejscowości Gutów-Bród, Wielogóra , Klwatka
Szlachecka a także gminną przy ulicy Lipowej w Jedlińsku.
- Wykoszono rów odwadniający na ulicy Słonecznej w Wielogórze a także pokoszono
chwasty na ulicy Leśnej w Jedlińsku.
- Podczyszczono przydrożny rów odwadniający przy drodze gminnej w miejscowości
Bierwce wraz z montażem przepustu za kwotę 10 tys. 701 zł brutto.
- Przywieziono 150 ton destruktu asfaltowego na starodroże do Jedlińska za kwotę 1845
zł brutto.
- Wykoszono przydrożny rów odwadniający przy skrzyżowaniu drogi gminnej i
powiatowej na wysokości mostku w Piastowie.
- Trwa przebudowa dróg gminnych Bierwce-Obózek-Cmentarz oraz Wsola-MarcelówJózefówek.
- Wycięto krzaki na ulicy Spacerowej w Wielogórze.
- Trwa opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi gminnej PiastówPoręby Etap II.
- Przebudowa drogi gminnej w Jedlance.
- Przebudowa drogi gminnej w Starych Zawadach .
- Przebudowa ulicy Orkana w Wielogórze.
Została podpisana umowa na przebudowanie drogi gminnej Wierzchowiny – Huta.
Zostały pozyskane środki dla wszystkich jednostek ochotniczych straży.
Pan Wójt poinformował ,że w miejscowości Romanów wybuchł pożar, spaliła się stodoła .
Poprosił sołtysów o zbiórkę słomy ,siana, zboża z przeznaczeniem dla pogorzelców.
Wójt Gminy zaprosił wszystkich radnych na dożynki gminne , które rozpoczną się
02.09.2018 r. mszą świętą o godzinie 12.00 .
Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały nr 1 .
Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami za podjęła Uchwałę nr XLV/49/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa , od 4,5% - 18% alkoholu ( z
wyjątkiem piwa) i powyżej 18 % alkoholu na terenie gminy Jedlińsk.
Przystąpiono do procedowania nad projektami Uchwał nr. 2 i nr 3.
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Pani skarbnik gminy wprowadziła autopoprawkę do projektu nr. 2,3, 4 polegająca na
wprowadzeniu zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Urbanów”.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad wprowadzoną autopoprawką
zgłoszona przez Panią Skarbnik.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za wprowadziła autopoprawkę .
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska szczegółowo omówiła zmiany w WPF , które
również są wprowadzone w Uchwale Budżetowej.
Radny Bogdan Wójcik zapytał o przesłanki ,które kierowały Wójtem ,że dwa nowe zadnia
znalazły się w budżecie.
Pan Wójt odpowiedział, że te dwa zadania to budowa wodociągu w Piastowie i w
Wielogórze na które projekty zrobili sami mieszkańcy.
Radna Żurowska uważa ,że nie ma sensu wprowadzać budowy placu zabaw w Kamińsku z
kredytu bo za miesiąc będziemy tworzyć nowy budżet i to zadanie powinno się znaleźć w
nowym budżecie. W tym roku i tak nie zdąży się go wybudować.
Radna Ewa Ofiara poprosiła o wprowadzenie do budżetu wybudowanie boiska w
Bierwcach ponieważ wprowadzamy zadania , które nie mają dofinansowania .
Radna Nowakowska Agaty przypomniała ,że na Komisji szczegółowo przeanalizowali
każdą inwestycję. Wypracowali stanowisko ,że należy jeszcze raz się nad tym zastanowić.
Radny Krzak Henryk przypomniał ,że w zeszłym roku Rada zablokowała kredyt na drogę
Wsola – Marcelów i miała rację .Radna Żurowska zapytała ,czy plac zabaw w Kamińsku
nie może być dofinansowany ze środków zewnętrznych.
Na salę został poproszony Kierownik Walczak Grzegorz.
Radny Rędzia Robert uważa ,że jeżeli mieszkańcy postarali się i z własnych środków
zrobili projekt wodociągu, to należałoby się pochylić i ten wodociąg wybudować.
Pan Walczak odpowiedział ,że plac zabaw w Kamińsku nie może skorzystać z
dofinansowania PROF-u ponieważ jest na etapie wczesnoprojektowym tzn. koncepcja
która podlega uzgodnieniom.
Radna Nowakowska zapytała czy w Uchwale o zaciągnięciu kredytu są zadania nie mające
pozwolenia na budowę.
Pan Walczak odpowiedział ,że nie ma pozwolenia na budowę zadania „zagospodarowanie
centrum wsi Kamińsk” .
O godzinie 10.20 Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Przewodniczący wznowił obrady o godzinie 10.45 .Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 2 i poprosił o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za podjęła Uchwałę nr XLV/50/2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018-2026.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 3
i poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami za, jednym głosem wstrzymującym
podjęła Uchwałę nr XLIV/51/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do procedowania nad projektem Uchwały w
sprawie zaciągniecie kredytu długoterminowego - tj. projekt nr 4 .
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Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz wnosi o wprowadzenie autopoprawki i zdjęcie zadania
inwestycyjnego „ Zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk” na kwotę 390 000 zł.
Radny Dariusz Lipiński złożył wniosek formalny aby w projekcie Uchwały o zaciągniecie
kredytu długoterminowego głosować nad każdym zadaniem inwestycyjnym osobno.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniesioną autopoprawkę .
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła autopoprawkę Pana Wójta.
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Dariusza Lipińskiego.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 4 głosami za , 5 głosami przeciw, 3 głosami
wstrzymującymi nie przyjęła wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Dariusza
Lipińskiego..
Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk Pan Marcin Drewnowski przystąpił do głosowania
nad projektem Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt nr 4
po wprowadzonej poprawce wprowadzonej przez Pana Wójta.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 9 głosami za , 0 głosów przeciw , 3 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Nr XLV/52/2018 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego.
Pan Wójt podziękował za głosowanie.
Radny Radosław Langierowicz poprosił aby zadania na które są zrobione projekty
znalazły się w pierwszej kolejności w budżecie na 2019 rok.

Ad.7 Pan Wójt i Pani Skarbnik o godzinie 11.30 opuścili salę obrad z uwagi na pilny
wyjazd do Warszawy w celu podpisania umowy. Pan Wójt poprosił o zapisanie
interpelacji i radni dostaną odpowiedź na piśmie.
Pytania do Wójta Gminy Jedlińsk zadane na sesji w dniu 22.08.2018r.
Radna Ewa Ofiara :
- na jakim etapie jest projekt wodociągu w Kruszynie
Radna Aneta Żurowska :
- prosi o wykonanie remontu ściany w PSP w Jedlance
- czy będą wykoszone pobocza przy drogach gminnych w Jedlance i przy PSP.
- co ze szkołą branżową jaki był nabór , ile było osób jak się rozwijał pomysł szkoły branżowej
- w styczniu odbył się nabór deklaracji na piece co z tym naborem
- mieszkańcy wpłacali środki na „ solary „ co z tymi dokumentami dalej czy pieniądze te można
wykorzystać w następnych naborach.
- ile jest spraw gdzie mieszkańcy swoje roszczenia wnosili do sądu i jakiego typu są te sprawy.
Radny Marek Janiec
- usunięcie słupa na drodze gminnej
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- jest budowana droga Bierwce – Obózek – cmentarz czy ta droga spełniała wymogi drogi gminnej
czy były wykupywane grunty od mieszkańców mających działki przy tej drodze ,czy mieszkańcy
działki oddali bezpłatnie.
- czy są uzgodnienia i w Bartodziejach będzie stacja kolejowa a nie przystanek.
- na jakim etapie jest plan zagospodarowania przestrzennego wokół wiatraków.
- jest program rządowy i może należałoby skorzystać z tego programu i wybudować most w
Piasecznie.
- jest pozwolenie na wycięcie 4 wierzb w Piasecznie i prosi żeby wykonać to jak najszybciej.
Radny Kurek Łukasz
- ponawia prośbę o interwencję w sprawie wyciagnięcia konsekwencji od firmy Dragados , która
zasypała drogę gminną nr 250/1 .
Radna Nowakowska Agata
- gmina Jedlińsk jest w strefie zagrożenia ASF czy gmina jest przygotowana i jak
- kiedy będzie zrobiony porządek na ul. Sosnowej w Wielogórze proszę podać w którym miesiącu
bo powiedział Pan ,że w tym roku.
- szkoła branżowa : ile jest osób chętnych , jakie kierunki cieszyły się największą popularnością ,
jeżeli nie zostało otworzone to dlaczego i jakie zostały poniesione koszty na promocję.
Przewodniczący Rady Pan Marcin Drewnowski
- załatanie dziur w drodze na Czarny Ług, Wierzchowiny.
- wycięcie krzewów od rampy kolejowej w kierunku stacji uzdatniania wody
- uwzględnienie wniosku mieszkańców i umieszczenie w przyszłorocznym budżecie budowę
drogi gminnej tzw. gościniec Głowaczewski.
W imieniu radnej Danuty Kozłoskiej Przewodniczący Rady prosi o wyrównanie drogi w
miejscowości Piastów.
Radny Radosław Langierowicz
- prosi żeby inwestycje na które są wykonane projekty znalazły się w przyszłorocznym budżecie (
ul. Sienkiewicz i ul. Reja w Jedlińsku).
Radny Bogdan Wójcik
- w związku z powodzią która w lipcu nawiedziła Klwatkę Szlachecką i z tym problemem sami
mieszkańcy sobie nie poradzą . Ażeby rozwiązać problem należy włączyć Urząd Miasta i Wody
Polskie . Oczekuje w ciągu 7 dni przedstawienia od Wójta koncepcji i pomocy w jaki sposób
problem powinien być rozwiązany .
- na Klwatach był robiony wodociąg i była wstępna zgoda Pana Wójta o utwardzenie drogi
destruktem ,który leży w Jedlińsku. Radny Wójcik zaoferował zapłacić za transport tego
destruktu.
- prosi o załatanie wyrwy w drodze na Klwatce Szlacheckiej od nr 35 do drogi powiatowej
- Prosi o postawienie znaku ograniczeń tonażowych do 3.5 tony albo zakaz wjazdu pojazdów z
wyłączeniem pojazdów do posesji w Klwatce Szlacheckiej.
Ad.8 Wójt na wszystkie pytania odpowie na piśmie.
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Ad.9 Radna Agata Nowakowska poinformowała ,że po posiedzeniu komisji infrastruktury
zwróciła się do pracownika Urzędu o zgranie na płycie nagrania z Komisji . Uprzedziła swoje
koleżanki i kolegów ,że również nie dostaną nagrania. Przypomniała ,że po posiedzeniu Komisji
radni mają spotkanie dotyczące podziału środków na oświetlenie.
Radna Aneta Żurowska : kiedy nastała nowa kadencja Pan Wójt wprowadził przerwę na
śniadanie. W 2016 roku był przeprowadzony remont i miał być pokój socjalny. Byłam jako
interesant o godzinie 13.15 i pracownik przy biurku jadł śniadanie .
Pani Prawnik wyjaśniła odnośnie udostępniania nagrań , problem się pojawił w tym roku ,gdyż
obowiązuje RODO i w gminie jest zewnętrzna firma , która odpowiada za politykę ochrony
danych osobowych. Pracownik gminy skontaktował się z pracownikiem odpowiedzialnym za
ochronę danych i Rada zostanie poinformowana o wynikach ustaleń.
O godzinie 12.20 Przewodniczący Rady zamknął obrady XLV sesji Rady Gminy.

Protokółowała
Teodozja Bień

Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski
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