Protokół nr XLVI 2018
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 26 września 2018 roku.
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godzinie 08.30 otworzył
obrady sesji. Przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził , że na sali obrad jest 13 radnych.
Dwóch radnych nieobecnych usprawiedliwionych (Makulski , Rędzia)
Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad :
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
Komunikaty i informacje :
 Przewodniczącego Rady
 Przewodniczących stałych Komisji Rady.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Przyjęcie Uchwał w sprawie:
A) Zmieniająca Uchwałę nr V/11/2015 w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Jedlińsk – projekt nr 1.
B) przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013 -2030 przyjętych
Uchwalą nr XXIII/22/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 21 czerwca 2013 r. w
sprawie uchwalenia „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013-2030 - projekt nr 2 (założenia
do planu dostępne w biurze rady)
C) Uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlińsk na lata 2018
Dobosz -2021 z perspektywą na lata 2022-2025„ – projekt nr 3 (program
dostępny w biurze rady)
D) Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026 –
projekt nr 4
E) Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r. – projekt nr 5.
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 rady Gminy prosi o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów
Uchwał:
- zmieniającą uchwałę Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Jedlińsk – projekt nr 6
- w sprawie skargi na Wójta gminy Jedlińsk – projekt nr 7
Pani Skarbnik prosi o wprowadzenie do porządku obrad po sprawozdaniu Wójta opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania Budżetu Gminy Jedlińsk za I
półrocze 2018 roku.
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Przewodniczący Rady poprosił Radę o głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian .
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła zmieniony porządek obrad.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołów z XXXV sesji.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami za, 2 głosami wstrzymującym się przyjęła protokół XLV sesji Rady Gminy.
Ad.4 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał wszystkich z pismami jakie wpłynęły do biura
Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
- z GCKiKF wpłynęło pismo z prośbą o zwiększenie dotacji na 2018 rok.
- mieszkańcy ul. Łąkowej w Wielogórze proszą o wybudowanie oświetlenia
- mieszkaniec Radomia prosi o dotacje do wybudowania tablicy upamiętniającej ofiary II
wojny światowej.
- mieszkańcy ul. Ogrodowej zwracają się z prośbą o remont tej ulicy.
- z PSP w Ludwikowie wpłynęło pismo z prośba o zwiększenie dotacji na utrzymanie .
Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedzi Pana Wójta na pytania radnych zadane na
XLV sesji.
- wpłynęła interpelacja radnej Ewy Ofiary (o załatanie dziur w drodze i postawienie lampy
oświetleniowej na słupie przy drodze w stronę Kruszyny)
- radny i sołtys Starych Zawad poinformował Pana Wójta i Radę o zebraniu sołeckim.
- radny Marek Janiec złożył petycję z prośba o pochylenie się nad projektem mostu w
Piasecznie. Obecny most ma nośność 10 ton i przy obecnym sprzęcie rolniczym nie można
po nim przejeżdżać.
- mieszkańcy Mokrosęka złożyli pismo o nieprawidłowym poinformowaniu mieszkańców o
zebranie sołeckie.
Pani sołtys Mokrosęka złożyła wyjaśnienie na piśmie.
W imieniu Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki radny Marek Janiec
poinformował ,że posiedzenie komisji odbyło się 25.09.2018 r. o godz. 08.30. Komisja
procedowała nad projektami Uchwał tematycznie związanymi z najbliższą sesją. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekty Uchwał.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Lipiński poinformował, że Komisja odbyła
posiedzenie 04.09.2018r. Komisja obradowała nad pismem z Samorządowego Kolegium
Odwoławczego dotyczącej skargi na Wójta Gminy w przedmiocie niezałatwienia wniosku
mieszkańca Jedlińska o powołanie organów spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej
wsi Jedlińsk. Następnie Komisja obradowała nad legalnością funkcjonowania zakładów
produkujących szamba. Członkowie Komisji upoważnili przewodniczącego Komisji do złożenia
wniosku i pisemną odpowiedź czy Urząd Gminy może opracować regulamin prowadzenia tego
typu działalności gospodarczej. Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 26.09.2018r.
głównym tematem tego posiedzenia było przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. Komisja
uznała ,że skarga na Pana Wójta jest bez zasadna .
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Łukasz Kurek poinformował ,że
Komisja miedzy sesjami
miała posiedzenie na 25.09.2018r. Głównym tematem
posiedzenia było zaopiniowanie projektów Uchwał w zakresie tematycznym Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty Uchwał.
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Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata Nowakowska
poinformowała ,że komisja nie miała posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Ewa Ofiara poinformowała ,że
Komisja odbyła się w dniu 26.09.2018r. Na pięciu członków Komisji w obradach
uczestniczyło czterech. W obradach udział wzięli Przewodniczący Rady , Pani Skarbnik i
radny Henryk Krzak. Głównym tematem posiedzenia była dyskusja i wypracowanie
stanowiska nad projektem Uchwały Budżetowej gminy na 2018 rok.
Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP Urzędu.
Radny Powiatu Radomskiego Pan Marian Wikło podziękował za współpracę .
Radny Pan Bogdan Wójcik zwrócił się z prośba do radnego Mariana Wikło o interwencje do
Wód Polskich w sprawie działek zalewowych.
Sekretarz Urzędu Pan Andrzej Pawluczyk zwrócił się do Radnego Wikło w związku
z przebudową drogi Jedlińsk – Jankowice . Gmina otrzymała od 12 mieszkańców pismo
o wybudowanie im zjazdów do działek . Sprawą tą należy się zainteresować , gmina dokłada
do budowy tej drogi 300 000 zł i mieszkańcy powinni mieć możliwość wjazdu.
Radny Sulisz Waldemar przedstawił swoje zastrzeżenia do PZD w związku z niewłaściwym
utrzymaniem poboczy przy drodze powiatowej we Wsoli .
Radny Langierowicz Radosław zwrócił się do Radnego Powiatu o to by trawa na poboczach
przy drogach powiatowych była wykaszana starannie albo wcale.
Ad. 5 . Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej przedstawił Pan sekretarz
Andrzej Pawluczyk.
Pan Wójt jest nieobecny na sesji z powodu choroby.
Pan Sekretarz Gminy poinformował :
- gmina Jedlińsk otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 200 000 z Ministerstwa Sportu
dotyczące czterech projektów (budowa sali gimnastycznej w Ludwikowie i
zagospodarowanie terenu wokół trzech szkół ) .
- zakończona została budowa drogi Wsola – Józefówek i Bierwce – Obózek (cmentarz)
- dziś wykonawca rozpoczął prace przy przebudowie CUW w Wierzchowinach
- zostało zawarte porozumienie z GDDKiA odnośnie budowy ścieżki rowerowej Jedlińsk –
Wsola. Gmina ma wykonać projekt a inwerstorem będzie GDDKiA.
- odnośnie wywozu nieczystości będzie zawarta nowa umowa na trzy miesiące.
Pani Ilona Starzyńska Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie przedłożonej przez Wójta Gminy Jedlińsk informacji z wykonania budżetu gminy
Jedlińsk za I półrocze 2018 roku.
Ad.6 Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowanie nad projektami
Uchwał.
Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały nr 1 i przystąpiono do głosowania .
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za podjęła Uchwałę nr XLVI/53/2018
zmieniająca Uchwałę nr V/11/2015 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk.
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 2.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za , podjęła Uchwałę nr XLVI/54/2018
w sprawie w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlińsk na lata 2013-2030” przyjętych Uchwałą Nr
XXIII/22/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Jedlińsk na lata 2013-2030”.
Przystąpiono do procedowania nad projektem Uchwały nr 3 . Przewodniczący Rady Gminy
odczytał projekt Uchwały.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za , podjęła Uchwałę nr XLVI/55/2018
w sprawie uchwalenia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlińsk na lata 2018-2021
z perspektywą na lata 2022-2025".
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do procedowania nad projektami Uchwał
Budżetowych - tj. projekt nr 4 i projekt nr 5 .
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska szczegółowo omówiła zmiany w WPF , które również
są wprowadzone w Uchwale Budżetowej.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy.
O godzinie 11.05 wznowiono obrady.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 4 i poprosił o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 9 głosami za , 1 głosem przeciw i trzema głosami
wstrzymującymi się podjęła Uchwałę nr XLVI/56/2018 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 13 radnych – 10 głosami za, 1 głosem przeciw i 2 głosami
wstrzymującymi się podjęła Uchwałę nr XLVI/57/2018 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2018 rok.
Przystąpiono do procedowanie projektu Uchwały nr 6 .
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 6 i radni przystąpili do głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za podjęła Uchwałę nr XLVI/58/2018
zmieniająca uchwałę Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 7 i radni przystąpili do głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za podjęła Uchwałę nr XLVI/59/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jedlińsk.
Ad.6 Radna Danuta Kozłoska zgłosiła że :
- nie została wyrównana i doprowadzona do przejezdności droga gminna od drogi
powiatowej do rzeki Radomki
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- nie została dokończona budowa drogi Piastów – Poręby II etap
Prosi o postawienie znaków ograniczających tonaż na drodze gminnej.
Radna Żurowska Aneta poprosiła:
- o przygotowanie informacji na jaką kwotę gmina Jedlińsk jest zadłużona na dzień 30
września 2018 roku wraz z odsetkami.
- aby zarządzenia Wójta były publikowane na BIP Jedlińsk na bieżąco
Radny Marek Janiec prosi o informacje na piśmie :
- których dróg gminnych, gmina jest właścicielem a których samoistnym posiadaczem
- dlaczego gmina nie może wystąpić o środki Unijne w sprawie budowy mostu
- do kogo należy koszenie poboczy i rowów przy drogach powiatowych
Radny Radosław Langierowicz
- na jakim etapie są rozmowy w sprawie tzw. „Turysty”
- od roku prosi o wstawienie szyby na przystanku autobusowym w Jedlińsku .
Radna Agata Nowakowska dopytuje :
- o wynik negocjacji w sprawie tzw. „Turysty”
- o termin oddania sali gimnastycznej w Ludwikowie
- czy nie jest zaburzony termin oddania placu zabaw w Wielogórze
- kiedy zostaną wykonane prace porządkowe na ul. Sosnowej w Wielogórze.
- co z gospodarką odpadami na jakim etapie są prace
- które szkoły otrzymają pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych
Pan Andrzej Pawluczyk Sekretarz Gminy wyjaśnił :
-że trwają rozmowy i są brane wszystkie warianty pod uwagę jeżeli chodzi o gospodarkę
odpadami.
- sala gimnastyczna w Ludwikowie nie ma ustalonego terminu odbioru natomiast trwają
prace komisji odbiorowej.
- nie ma sygnału co do przełożenia terminu oddania placu zabaw
Pani skarbnik wyjaśniła ,że środki na zakup pomocy dydaktycznych są przeznaczone do
szkoły w Starych Zawadach.
Radny Marcin Drewnowski odnośnie projektów OSA - kiedy pojawią się firmy na placach
bodowy. Czy na drodze w Wierzchowinach pojawi się geodeta i wytyczy drogę. Dziękuje za
załatanie dziur na drodze gminnej w Wierzchowinach. Ponawia prośbę o wycięcie krzaków
przy stacji uzdatniania wody.
Radna Ofiara Ewa prosi o udzielenie informacji:
- na jakim etapie jest remont budynku OSP w Bierwcach .
Pan Sekretarz wyjaśnił ,że będzie robiony remont samego dachu na budynku OSP brak
środków finansowych na całkowity remont
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- prosi o zabezpieczenie środków na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej
Jedlińsk – Zawady Nowe – Bierwce.
- prosi o umieszczenie w budżecie na 2019 rok projektu drogi gminnej z Czarnego Ługu do
Wolskiej Dąbrowy.
Głos zabrała mieszkanka Mokrosęka . Przypomina ,że nie znaleziono lokalu na Muzeum Wsi
Jedlińska. Poruszyła w swojej wypowiedzi sprawę rolników z Mokrosęka , którym Straż dla
Zwierząt zabrała cały dobytek. Odnośnie Funduszu Sołeckiego czeka na nowe rozdanie i ma
nadzieje ,że będą mieszkańców reprezentować ludzie o wrażliwszych sercach.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godzinie 12.10 zamknął obrady
XLVI sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski

Protokółowała
Teodozja Bień
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