Protokół nr XXX/2021
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 22.04.2021 r.

Ad. 1. Obrady XXX sesji Rady Gminy w Jedlińsku otworzył o godz. 9.15. Przewodniczący
Rady Gminy Pan Łukasz Kurek i przywitał Radnych, Wójta Gminy Jedlińsk Pana Kamila
Dziewierza, Sekretarza Gminy Pana Andrzeja Pawluczyka, Skarbnik Gminy Panią Ilonę
Starzyńską oraz Radcę Prawną Panią Sylwię Dąbrowską.
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy
15 radnych (Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy. `
Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcia uchwał w sprawie:
A. ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Jankowice – projekt nr 1,
B. przekazania petycji z dnia 25 marca 2021 roku organowi właściwemu – projekt
nr 2,
C. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 - projekt nr 3,
D. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na rok 2021– projekt nr 4,
E. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Jedlińsk – projekt nr 5,
F. zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola,
Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno – projekt nr 6
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad. Radni nie mieli żadnych uwag.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za przyjęto porządek obrad.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA)Ewa Ofiara
(ZA)Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)Lidia Żurowska (ZA)Maciej Makulski (ZA)Tomasz
Plewiński (ZA)Janusz Mazurek (ZA)Łukasz Kurek (ZA)Magdalena Trzmiel-Wieteska
(ZA)Zbigniew Dobosz (ZA)Barbara Kołodziejska (ZA)Wojciech Kowalczyk (ZA)Robert
Rędzia (ZA)Dariusz Lipiński (ZA)Marcin Drewnowski (ZA)
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji.
Radny Waldemar Dabiński pochwalił rzetelnie napisany protokół.
Radna Bartula – Jakubowska poinformowała, że wstrzyma się od głosu ponieważ nie
uczestniczyła w obradach poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek podał pod głosowanie protokół z XXIX
sesji. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 13 głosami za i 2 wstrzymującymi
przyjęto protokół.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA)Maciej
Makulski (ZA)Barbara Kołodziejska (ZA)Lidia Żurowska (ZA)Ewa Ofiara (ZA)Marcin
Drewnowski (ZA)Robert Rędzia (ZA)Zbigniew Dobosz (ZA)Magdalena Trzmiel-Wieteska
(ZA)Tomasz Plewiński (ZA)Janusz Mazurek (ZA)Wojciech Kowalczyk (ZA)Łukasz Kurek
(ZA)Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ)Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ).
Ad.4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek przedstawił pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie międzysesyjnym i sposobach ich załatwienia oraz przedstawił
podstawowe informacje z zakresu pracy Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Lidia Żurowska Poinformowała, że komisja
obradowała 31 marca 2021 roku. Tematem była analiza dokumentacji finansowej Urzędu
Gminy oraz analiza przychodów i wydatków w I kwartale 2021 r. Było to zadanie
wniesione przez radnego Waldemara Dabińskiego. Było 5-cioro członków komisji.
W obradach uczestniczyła również Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska. Udzielała ona
odpowiedzi na wszelkie pytania członków komisji rewizyjnej. Żaden z członków komisji
nie wniósł uwag do analizy dokumentacji Urzędu Gminy. Połączono się telefonicznie
z wnioskodawcą tego zadania radnym Waldemarem Dabińskim.
Zadeklarował
on wniesienie modyfikacji planu pracy komisji rewizyjnej odnośnie tego zadania w
każdym kwartale pracy komisji rewizyjnej. Do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani
Lidii Żurowskiej wpłynęło pismo od radnej Patrycji Bartuli – Jakubowskiej.
Przewodnicząca poinformowała, że w najbliższym czasie radna otrzyma na nie
odpowiedź. Po wysłuchaniu wszystkich informacji członkowie komisji nie wnieśli uwag
do analizy technicznej i finansowej, która była przedmiotem obrad komisji.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert
Rędzia poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 20 kwietnia 2021 r. Tematem
Komisji były trzy projekty uchwał, które zostaną przedstawione na sesji:
1. Projekt nr 1 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości
Jankowice.
2. Projekt nr 5 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Jedlińsk.
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3. Projekt nr 6 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części
miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków,
Piaseczno.
W spotkaniu uczestniczył Urbanista, który udzielał wyczerpujących odpowiedzi na
pytania zainteresowanych. Projekty zostały zaopiniowane pozytywnie. W sprawach
różnych radny Dabiński poprosił o zorganizowanie grupy członków Komisji Gospodarki,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Infrastruktury, rozwoju i promocji aby
w miejscowości Lisów, Piaseczno sprawdzili stan mostów, które ulegają zniszczeniu.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Magdalena Trzmiel - Wieteska
poinformowała, że Komisja obradowała 21.04.2021 r. Podczas obrad Komisji członkowie
komisji zapoznali się z trzema sprawozdaniami:
1. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2. Realizacji zadań budżetu na Pomoc Społeczną.
3. Działalności zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Wszystkie sprawozdania dotyczyły roku 2020. Członkowie komisji dyskutowali na temat
sprawozdań. Nie były one opiniowane ponieważ było to tylko zapoznanie się z nimi.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Wojciech Kowalczyk
poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 22.04.2021 r. Tematem Komisji było
obradowanie nad dwoma projektami uchwał tj. projekt nr 6 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 oraz projekt nr 7 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Oba projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek oddał głos Panu Wójtowi, który omówił
inwestycje jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Należą do nich:









Spotkanie z dyrekcją oraz rodzicami dzieci w sprawie łączenia klas.
1.000.000,00 zł z Rządowego Instytutu Funduszy Lokalnych na budowę mostu
na ciągu pieszo – rowerowym wraz z oświetleniem.
Spotkanie z firmą Świtelsky w sprawie złego stanu dróg przy terenie budowy.
Spotkanie z Kolejami Mazowieckimi w sprawie przewozów
Spotkanie w Warszawie w Polskiej Spółce Gazownictwa w sprawie zgłoszenia
kolejnych sołectw do gazyfikacji.
Cztery Jednostki OSP złożyły wnioski do Funduszu Składkowego ubezpieczeń
społecznych na pozyskanie środków 15.000,00 zł. Wkład własny wynosi 1%.
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska również zostały złożone
wnioski m.in. na termomodernizację.
Pracownicy ZGK wraz z Panem Dariuszem Tempińskim oraz pracownikiem
Urzędu Gminy Panem Michałem Surusem na bieżąco zajmują się wszelkimi
usterkami zgłaszanymi przez mieszkańców, radnych oraz sołtysów.
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Ad. 6. Podjęcia uchwał:
Ad 6A. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 1 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Jankowice.
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek oddał głos radnej Magdalenie Trzmiel Wieteska. Radna pytała o sens przejmowania drogi na barki gminy skoro ta nie ma
wystarczających środków o zadbanie o swoje drogi. Radna poinformowała również
że będzie głosowała przeciwko uchwale. Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk
odpowiedział Radnej Trzmiel – Wieteska, że jako gmina nie mamy na to wpływu . Powiat
ma prawo przekazać tą drogę i tak też to czyni. Naszym obowiązkiem jest przejąć tą drogę.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 13 głosami za 2 głosami przeciw Uchwała nr
XXX/106/2021 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Jankowice
została przyjęta.
Głosowanie przedstawiało się następująco: Waldemar Dabiński (ZA)Maciej Makulski
(ZA)Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW)Barbara Kołodziejska (ZA)Zbigniew
Dobosz (PRZECIW)Lidia Żurowska (ZA)Marcin Drewnowski (ZA)Robert Rędzia (ZA)Ewa
Ofiara (ZA)Tomasz Plewiński (ZA)Janusz Mazurek (ZA)Patrycja Bartula-Jakubowska
(ZA)Łukasz Kurek (ZA)Dariusz Lipiński (ZA)Wojciech Kowalczyk (ZA)
Ad.6B. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 2 w sprawie przekazania petycji z dnia 25 marca 2021 roku organowi właściwemu.
Głos w sprawie zabrał Pan Sekretarz, który poinformował, że sprawa nie jest aktualna
ponieważ arkusz organizacyjny został stworzony a klasy nie zostały połączone. Prośba
zawarta w petycji jest spełniona.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za Uchwała nr XXX/107/2021
w sprawie przekazania petycji z dnia 25 marca 2021 roku organowi właściwemu została
przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Ewa Ofiara (ZA)Barbara
Kołodziejska (ZA)Waldemar Dabiński (ZA)Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)Robert
Rędzia (ZA)Maciej Makulski (ZA)Lidia Żurowska (ZA)Magdalena Trzmiel-Wieteska
(ZA)Wojciech Kowalczyk (ZA)Łukasz Kurek (ZA)Zbigniew Dobosz (ZA)Janusz Mazurek
(ZA)Marcin Drewnowski (ZA)Tomasz Plewiński (ZA)Dariusz Lipiński (ZA)
Ad. 6C. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik, która kolejno omówiła dwa projekty
uchwał ściśle ze sobą powiązane.
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Zwiększamy dochody w budżecie:
- o dotację w wysokosci 1.000.000,00 zł, z rządowego Programu Inwestycji Lokalnych
(na budowę mostu i oswietlenia na sciezce rowerowej Jedlinsk -Wsola),
- wprowadzamy do budzetu darowiznę, ktorą otrzymała z PZU Szkoła w Wierzchowinach
w wysokosci 3070,00 zł,
- wprowadzamy na dochody dotację w kwocie 35.000,00 zł, z Urzędu Wojewodzkiego
na prowadzenie Punktu Szczepien w Osrodku Zdrowia Jedlinsku oraz dowoz osob
niepełnosprawnych na szczepienia w związku z Covid -19,
- wprowadzamy dotacje w kowocie 13.000,00 zł, z Urzędu Wojewodzkiego na Opiekę
Społeczną, na zadanie Wspieramy Seniora.
Zwiększamy wydatki:
- w dziale 010, rozdziale 01010, §6050 zwiększamy wydatki na nowe inwestycje o kwotę
112.000,00 zł tj. na: ,,Budowa sieci wodociągowej w Jankach i Budowa sieci wodociągowej
w Wielogorze ul. Orkana" kwota 98.000,00zł i na ,,Budowę sieci wodociągowej w Jankach"
– kwota 14.000,00zł,
- na wydatkach związanych z utrzymaniem drog gminnych wprowadzamy nowe zadanie
inwestycyjne: ,,Projekt przebudowy skrzyzowania przy Szkole w Wierzchowinach" –
kwota 30.000,00 zł,
- wprowadzamy na gospodarkę gruntami srodki w kwocie 2500,00zł (na notariusza
w celu wykupu działek pod budowę drogi w Płaskowie) oraz srodki na nowe zadanie
inwestycyjne: ,,Zakup działek nr 1101/1, nr 1101/2 i nr 1101/3 w Jedlinsku" (zakup
działek przy dawnym Turyscie),
- zwiększamy wydatki na zadanie inwestycyjne ,,Przebudowa stołowki szkolnej przy ZSP
w Jedlinsku"o kwotę 250.000,00 zł,
- zwiększamy wydatki w ochronie zdrowia na Covid o kwotę 35.000,00 zł, z Urzędu
Wojewodzkiego na prowadzenie Punktu Szczepien w Osrodku Zdrowia Jedlinsku oraz
dowoz osob niepełnosprawnych na szczepienia w związku z Covid - 19 oraz zwiększamy
wydatki o kwotę 13.000,00 zł z Urzędu Wojewodzkiego na Opiekę Społeczną, na zadanie
Wspieramy Seniora,
- zwiększamy srodki o kwotę 40.000,00 zł na zrobienie Projektu boiska pomocniczego
w Jedlinsku przy GOSIR. O kwotę 40.000,00zł zwiększamy dotacje dla Gminnego Centrum
Kultury, zeby wykonało ww. projekt.
Wprowadzamy do budżetu nowe zadania inwestycyjne:
- Budowa oswietlenia sciezki rowerowej Jedlinsk – Wsola – kwota 500.000,00zł,
- Budowa oswietlenia ul. Radosna w Wielogorze – kwota 40.000,00zł,
- Projekt oswietlenia Bierwiecka Wola – Godzisz – kwota 10.000,00 zł,
- Projekt oswietlenia Czekajow – kwota 30.000,00 zł,
- Projekt oswietlenia Godzisz - Ludwinow – kwota 20.000, zł,
- Projekt i wykonanie oswietlenia przy drodze Gorna Wies w Piastowie – kwota 52.500,00
zł,
- Projekt i wykonanie oswietlenia ul. Spokojna we Wsoli – kwota 52.500,00 zł.
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Wszystkie zmiany mają również wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021
– 2026.
Radny Waldemar Dabiński odniósł się do wypowiedzi Pani Skarbnik dotyczącą
oświetlenia ścieżki rowerowej. Spytał o różnicę w kwocie pomiędzy inwestycją
oświetlenia ścieżki rowerowej Jedlińsk – Wsola a miejscowościami Godzisz – Ludwinów.
Ponadto dopytał czy można skumulować środki z Funduszu Sołeckiego z dwóch zadań
na jedno. Pan Dabiński pytał również o pochodzenie środków na wszystkie wymienione
przez Panią Skarbnik inwestycje.
Kolejno zwrócił się z pytaniem o dofinansowanie inwestycji na swoim terenie. Jak mówił
od dwóch lat prosi o 20.000,00 – 30.000,00 zł dofinansowania do placu zabaw
w Piasecznie. Pytał skąd się wzięły środki na inne inwestycje jeśli gminy nie stać
na dofinansowanie do placu zabaw? Dlaczego akurat te miejscowości otrzymały wparcie
a nie inne?
Na pytania Radnego odpowiedziała Pani Skarbnik Ilona Starzyńska. Jak twierdzi Fundusz
Sołecki musi być rozliczony co do złotówki i nie można zrobić jednego projektu dla dwóch
zadań: jednego z budżetu a drugiego z Funduszu Sołeckiego. Pani Skarbnik odniosła się
również do pytania radnego dotyczące pozyskanych środków na cele planowanych
inwestycji. Są to środki, które gmina otrzymała z zewnątrz. Z budżetu gmina miała na
kładkę 800.000,00 zł. Zostały przesunięte środki w kwocie 500.000,00 zł. na oświetlenie
ponieważ na kładkę otrzymaliśmy osobne środki. .
Magdalena Trzmiel – Wieteska odniosła się do wypowiedzi Pani Skarbnik o dołożeniu
środków do remontu stołówki z ZSP w Jedlińsku. Przypomniała o sytuacji jaka miała
miejsce w szkole w Jedlance. Uważa, że szkoły nie są traktowane jednakowo.
Radna spytała czy takie boisko jakie ma powstać na OSIR mogłoby powstać w Jedlance?
W odpowiedzi Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek poinformował, że budowa boiska
w Jedlance wiązałaby się z rozbudową zaplecza. Jest bowiem szereg wymogów, z którymi
trzeba się zmierzyć a względy bezpieczeństwa dzieci są najważniejsze.
Radna Magdalena Trzmiel – Wieteska zwróciła uwagę na koszty wykonania projektów
oświetlenia. Zwróciła się do władz z pytaniem o możliwość wykonania inwestycji
oświetlenia np. w Jedlińsku? Dodatkowo spytała czy w związku z przesunięciem środków
na remont stołówki z wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjnych
w przyszłości nie wpłynie na te wynagrodzenia? Czy planowane są zwolnienia
nauczycieli? Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska prosiła radną o skierowanie swojego
pytania do dyrektorów placówek oświatowych bądź do Wójta Gminy Pana Kamila
Dziewierza.
Radny Waldemar Dabiński zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik kiedy i z jakich
środków zostanie pokryte 250.000,00 zł. ?
Skarbnik Gminy uważa, że nie powinno być problemu z wypłatą wynagrodzenia. Jeśli
jednak będzie inaczej decyzje będą podejmowane pod koniec roku.
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Patrycja Bartula – Jakubowska odniosła się do wypowiedzi Pani Skarbnik Pani Ilony
Starzyńskiej o wykupie działek przy „Turyście”. Radny Waldemar Dabiński spytał kto
pierwszy podjął decyzję o rozmowach w sprawie kupna lub sprzedaży działek. Pani
Skarbnik poinformowała, że to urząd wystąpił z prośbą o rozmowę ponieważ byliśmy
zainteresowani powiększeniem placu.
Radny Dariusz Lipiński uważa, że wszystkie tematy powinny być poruszane na komisjach
wspólnie a nie w zaciszu gabinetu.
Radny Maciej Makulski jest przeciwny inwestycji oświetlenia Bierwiecka Wola – Godzisz
i Godzisz – Ludwinów. Dodatkowo spytał czy skrzyżowanie w Wierzchowinach można
było zrobić z Funduszu Sołeckiego? Czy zamiast dokupywać działki przy „Turyście”
można by zrobić z istniejących zabudowań budynki socjalne tymczasowe?
Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk poprosił Radnych o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 12 głosami za i 3 przeciw Uchwała nr
XXX/108/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 została
przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA)Patrycja
Bartula-Jakubowska (ZA)Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW)Waldemar Dabiński
(PRZECIW)Lidia Żurowska (ZA)Barbara Kołodziejska (ZA)Robert Rędzia (ZA)Maciej
Makulski (ZA)Janusz Mazurek (ZA)Łukasz Kurek (ZA)Zbigniew Dobosz
(PRZECIW)Wojciech Kowalczyk (ZA)Ewa Ofiara (ZA)Dariusz Lipiński (ZA)Tomasz
Plewiński (ZA)
Ad. 6D. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 12 glosami za i 3 przeciw Uchwała nr
XXVIII/109/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021
rok została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (PRZECIW)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW) Marcin
Drewnowski (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Maciej Makulski (ZA) Zbigniew Dobosz (PRZECIW)
Janusz Mazurek (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Robert Rędzia (ZA) Łukasz Kurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA) Dariusz Lipiński (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Tomasz
Plewiński (ZA)
Ad. 6E. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 5 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Jedlińsk .
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Ofiara Ewa zwróciła się z pytaniem czy były zgłaszane wnioski do urzędu i czy wszystko
jest ok?
Urbanista Pan Rafał Kozieł odpowiedział, że wnioski były składane na etapie
przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w 2018 roku.
Następnie w trakcie przygotowania dokumentów również były składane wnioski o
ujęcie działek w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk poprosił Radnych o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za Uchwała nr XXX/110/2021 w
sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Jedlińsk została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA) Maciej
Makulski (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Robert Rędzia
(ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Barbara Kołodziejska
(ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Ad. 6F. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad
Projektem Uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie
części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków,
Piaseczno
Przewodniczący poinformował, że przez rozpoczęciem procedur planu
zagospodarowania Rada musi przegłosować uwagi do tego planu, które nie zostały
zatwierdzone przez Wójta Gminy. Pięć osób złożyło uwagi , w tym jedna złożyła 26
uwag. Każdą uwagę Rada musi procedować oddzielnie tj. 30 głosowań.
Przewodniczący poprosił również Urbanistę o krótką wypowiedź związaną z uwagami.
Po omówieniu uwag Przewodniczący przeszedł do procedowania nad uwagami.
Po przegłosowaniu wszystkich uwag Przewodniczący Rady zarządził przerwę podczas,
której pracownicy wprowadzili rozstrzygnięcia uwag. Następnie po tej czynności
można było przejść do głosowania.
Uwaga Nr 1 - składający uwagę wnosi o przekształcenie działki nr ewid.
78/2 położonej w obrębie Lisów na cele lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej
o mocy powyżej 100 kW.
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 13 głosami za uwaga nr 1 została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Barbara
Kołodziejska (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Maciej Makulski (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Janusz
Mazurek (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Magdalena TrzmielWieteska (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Tomasz
Plewiński (ZA) Marcin Drewnowski (ZA)
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Uwaga Nr 2 - składający uwagę wnosi o jasny zapis dotyczący zakazu
składowania, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania materiałów
niebezpiecznych wysokiego składowania oraz zakazu budowania jakichkolwiek
spalarni śmieci różnego rodzaju odpadów i kremacji zwłok oraz sprzeciwia się
poszerzenia drogi - działka nr ewid. 107 obręb Piaseczno z 5 m do 12 m.
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 10 głosami za, 1 przeciw i 2
wstrzymującymi uwaga nr 2 została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA) Robert
Rędzia (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ) Marcin
Drewnowski (ZA) Zbigniew Dobosz (PRZECIW) Magdalena Trzmiel-Wieteska
(WSTRZYMAŁ SIĘ) Janusz Mazurek (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Lidia Żurowska (ZA)
Uwaga Nr 3 - składający uwagę wnosi o przekształcenie działki nr ewid. 64
położonej w obrębie Piaseczno na cele lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej o
mocy powyżej 100 kW.
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 wsztrzymującym uwaga nr 3
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Ewa Ofiara (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Maciej Makulski (ZA) Robert Rędzia (ZA) Barbara
Kołodziejska (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Zbigniew Dobosz
(PRZECIW) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Lidia
Żurowska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Uwaga Nr 4 - składający uwagę wnosi o zmianę zapisu § 5 ust. 1 na
"Utrzymuje się istniejącą w dniu wejścia w życie niniejszego planu zabudowę,
oraz dopuszcza się jej rozbudowę, przebudowę i obudowę, przy zachowaniu
zasad, o których mowa w par. 13 ust. 2 i 3 oraz dopuszcza się jej remont,
termomodernizację, przebudowę oraz innych prac budowlanych objętych
zgłoszeniem (przy zachowaniu istniejących gabarytów zewnętrznych: wysokość
i powierzchnia zabudowy)
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 wstrzymującym uwaga nr 4
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Maciej
Makulski (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Janusz Mazurek (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Zbigniew
Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Lidia Żurowska (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Tomasz
Plewiński (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Uwaga Nr 5 - składający uwagę wnosi w kontekście § 5 ust. 2 projektu
uchwały o poprawienie projektu rysunku planu wg podanego zapisu. Na
terenach oznaczonych symbolami R, MN, U/MN, P/U w rysunku planu występują
KDW bez placów manewrowych.
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W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 wstrzymującym uwaga nr 5
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Ewa Ofiara (ZA)
Maciej Makulski (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Łukasz
Kurek (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Magdalena TrzmielWieteska (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Lidia Żurowska (ZA) Patrycja
Bartula-Jakubowska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Uwaga Nr 6 - składający uwagę w kontekście § 6 pkt 4 projektu uchwały
wskazuje, na "Brak oznaczeń strefy na projekcie rysunku planu. Brak w tekście
projektu planu ograniczeń płynących z zasięgu systemu alarmowania
dźwiękowego.”
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 wstrzymującym uwaga nr 6
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Ewa Ofiara (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Łukasz Kurek (ZA)
Janusz Mazurek (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Maciej Makulski (ZA) Zbigniew Dobosz
(WSTRZYMAŁ SIĘ) Wojciech Kowalczyk (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Patrycja BartulaJakubowska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Uwaga Nr 7 - składający uwagę w kontekście § 6 pkt 5 projektu uchwały
wskazuje na "Brak wskazań podstawy, prawnej lub zacytowania wymogów w
ramach obowiązujących przepisów. Proszę o podanie podstawy prawnej, którą
należy zastosować w ramach planu lub zacytowanie wymogów obecnie
obowiązujących.”
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 wstrzymującym uwaga nr 7
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Maciej
Makulski (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Ewa Ofiara (ZA)
Łukasz Kurek (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA)
Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Tomasz Plewiński (ZA) Magdalena TrzmielWieteska (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Uwaga Nr 8 - składający uwagę wnosi o dopisanie w treści § 6 pkt 6
następującej treści: "oraz dostępności zgodnie z Konwencją w Nowym Jorku z
dnia 13.12.2006r. oraz zasadami projektowania uniwersalnego
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 11 głosami za i 2 wstrzymującymi uwaga nr 8
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Maciej
Makulski (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Ewa Ofiara
(ZA) Łukasz Kurek (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska
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(WSTRZYMAŁ SIĘ) Barbara Kołodziejska (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Zbigniew
Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Janusz Mazurek (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Uwaga Nr 9 - składający uwagę wnosi o zmianę zapisu § 8 ust. 2 pkt 1 na
"zakazuje się stosowania siding na elewacjach z materiałów innych niż
naturalne.
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 wstrzymującym uwaga nr 9
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Łukasz Kurek (ZA) Robert Rędzia
(ZA) Ewa Ofiara (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Maciej Makulski
(ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska
(ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Lidia Żurowska (ZA) Patrycja BartulaJakubowska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
pkt 2

Uwaga Nr 10 - składający uwagę wnosi o zrezygnowanie z zapisu § 8 ust. 2

W głosowaniu wzięło 13 radnych. 10 głosami za i 3 wstrzymującymi uwaga nr 10
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Robert Rędzia (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ
SIĘ) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Wojciech Kowalczyk (ZA) Barbara
Kołodziejska (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Patrycja BartulaJakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ) Tomasz Plewiński (ZA) Janusz Mazurek (ZA)
Uwaga Nr 11 - składający uwagę wnosi o zrezygnowanie z zapisu § 8 ust. 2
pkt 3 lub nadać mu brzmienie: "konieczność zachowania ładu przestrzennego"
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 10 głosami za i 3 wstrzymującymi uwaga nr 11
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Marcin
Drewnowski (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Maciej
Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Lidia Żurowska (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Patrycja BartulaJakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ) Wojciech Kowalczyk (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Uwaga Nr 12 - składający uwagę wnosi o zmianę zapisu § 9 pkt 2 na "Zakaz
lokalizacji przedsięwzięć o których mowa w par. 2 ust.1 Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w/s przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 11 głosami za i 2 wstrzymującymi uwaga nr 12
została odrzucona.
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Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Magdalena
Trzmiel-Wieteska (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ) Łukasz Kurek
(ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Maciej Makulski (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Barbara
Kołodziejska (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Lidia
Żurowska (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Uwaga Nr 13 - składający uwagę wnosi o zmianę zapisu § 9 pkt 5 na "
Zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień w terenach przewidzianych
do zabudowy w minimalnej powierzchni biologicznie czynnej podanych w
ustaleniach szczególnych.”
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 10 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi
uwaga nr 13 została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Marcin
Drewnowski (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Magdalena TrzmielWieteska (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Maciej Makulski (ZA) Zbigniew Dobosz (PRZECIW)
Wojciech Kowalczyk (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Ewa Ofiara
(WSTRZYMAŁ SIĘ) Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ)
Uwaga Nr 14 - składający uwagę w § 9 pkt 10) wnosi o wskazanie zbioru
zakładów zwiększonego ryzyka w ramach cytatu obowiązujących przepisów lub
wprowadzenie odwołania do rozporządzenia dot. ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej. Dodatkowo należy uszczególnić zapis awarii czy chodzi o
awarię przemysłową?”
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 9 głosami za i 4 wstrzymującymi uwaga nr 14
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Marcin
Drewnowski (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ) Magdalena
Trzmiel-Wieteska (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Janusz Mazurek (ZA) Lidia
Żurowska (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ
SIĘ) Wojciech Kowalczyk (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Ewa Ofiara (WSTRZYMAŁ SIĘ)
Uwaga Nr 15 - składający uwagę w § 9 pkt 11 wnosi o podanie rzędnej
zalewu oraz zmianę zapisu poziomu „0” na poziom posadzki parteru.”
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 przeciw uwaga nr 15 została
odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Łukasz Kurek (ZA) Robert Rędzia
(ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Patrycja BartulaJakubowska (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Lidia Żurowska (ZA)
Janusz Mazurek (ZA) Zbigniew Dobosz (PRZECIW) Maciej Makulski (ZA) Tomasz
Plewiński (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA)
Uwaga Nr 16 - składający uwagę w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. a) wnosi o
doprecyzowanie zapisu np.: "z wyłączeniem przedsięwzięć mogących i znacząco
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oddziałujących na środowisko (z przywołaniem właściwych przepisów i
rozporządzenia) i/lub usług stanowiących uciążliwość (przekroczenie
dopuszczalnych stężeń i poziomów o których mowa w par. 309 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002[Dz. U. Nr 75, poz. 690] dla
terenów sąsiednich.”
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 9 głosami za i 4 wstrzymującymi uwaga nr 16
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Maciej
Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ) Marcin Drewnowski (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Łukasz
Kurek (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Ewa Ofiara (WSTRZYMAŁ SIĘ) Tomasz Plewiński
(ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Barbara
Kołodziejska (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ
SIĘ)
Uwaga Nr 17 - składający uwagę wnosi o zmianę zapisu § 13 ust. 3 pkt 3)
na " dachy płaskie, jednospadowe i/lub wielospadowe o kątach nachylenia
połaci dachowej względem poziomu do 45stopni.”
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 11 głosami za i 2 wstrzymującymi uwaga nr 17
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Łukasz Kurek (ZA) Ewa Ofiara (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Maciej Makulski (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Janusz Mazurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska
(WSTRZYMAŁ SIĘ) Tomasz Plewiński (ZA) Robert Rędzia (ZA)
Uwaga Nr 18 - składający uwagę w § 14 ust. 1 pkt 2) lit. a) wnosi o
wprowadzenie do projektu planu powszechnej zgody na zastosowanie Instalacji
Fotowoltaicznej na każdym terenie dopuszczonym pod zabudowę
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 11głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym
uwaga nr 18 została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Ewa Ofiara (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Maciej
Makulski (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Lidia Żurowska
(ZA) Zbigniew Dobosz (PRZECIW) Marcin Drewnowski (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ)
Uwaga Nr 19 - składający uwagę w § 18 ust. 1 pkt 2) lit. b) wnosi o zmianę
zapisu na: budynki zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wg
kategorii zagrożenia ludzi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) lub/i budynki kategorii XI, XIV i XVI wg
Kategorii Obiektów Budowlanych Ustawy Prawo Budowlane"
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W głosowaniu wzięło 13 radnych. 10głosami za i 3 wstrzymującymi uwaga nr 19
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Maciej
Makulski (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Łukasz Kurek (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Ewa Ofiara (WSTRZYMAŁ SIĘ)
Janusz Mazurek (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ)
Uwaga Nr 20 - składający uwagę w § 18 ust. 2 pkt. 5) wnosi o zmianę zapisu
na: podanie konkretnej ilości miejsc parkingowych na 100 lub 1000 m2 w
kategoriach budynków lub ich kwalifikacji: - produkcji - magazynów - biurowych
- zamieszkania zbiorowego
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 10 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi
uwaga nr 20 została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Magdalena
Trzmiel-Wieteska (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Zbigniew Dobosz
(WSTRZYMAŁ SIĘ) Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ) Łukasz Kurek (ZA) Barbara
Kołodziejska (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Janusz Mazurek (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW)
Uwaga Nr 21 - składający uwagę w § 22 ust. 2 pkt 2) wnosi o zmianę zapisu
z m2 na % powierzchni zabudowy.”
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 wstrzymującym uwaga nr
21została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA) Ewa Ofiara
(ZA) Łukasz Kurek (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Marcin Drewnowski (ZA)
Robert Rędzia (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA)
Janusz Mazurek (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Wojciech Kowalczyk (ZA)
Lidia Żurowska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Uwaga Nr 22 - składający uwagę w § 27 ust. 1 pkt 3) „Należy wskazać
ustalenia i ograniczenia wynikające z ustanowienia tych stref z względu na brak
literalnego stosowania rozporządzenia określającego miejsce lokalizacji
nowych cmentarzy pod względem sanitarnym w odniesieniu do istniejącej
zabudowy.”
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 wstrzymującym uwaga nr 22
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Łukasz Kurek (ZA) Robert Rędzia
(ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Maciej Makulski (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ
SIĘ) Ewa Ofiara (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Lidia
Żurowska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
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Uwaga Nr 23 - składający uwagę w stosunku do zapisu § 36 ust. 2 pkt 5)
wnosi o zmianę zapisu do powierzchni najmniejszej wartości działki z zabudową
mieszkalną jednorodzinną w gminie"
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 11 głosami za i 2 wstrzymującymi uwaga nr 23
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Łukasz Kurek (ZA) Marcin
Drewnowski (ZA) Robert Rędzia (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Lidia Żurowska (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Maciej
Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ) Ewa Ofiara (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Uwaga Nr 24 - składający uwagę wnosi o doprecyzowanie zapisu: §38 ust.
1 pkt 4 w liniach rozgraniczenia dróg lub na terenach należących do zasobu
gminy lub skarbu państwa.”
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 wstrzymującym uwaga nr 24
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA) Robert
Rędzia (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska
(ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Maciej
Makulski (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Uwaga Nr 25 - składający uwagę wnosi o zmianę zapisu § 4 pkt 1 na:
"Odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy mieszkaniowej na teren
inwestycji, z dopuszczeniem odprowadzenia powierzchniowo do istniejących
rowów otwartych.”
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 11 głosami za i 2 wstrzymującymi uwaga nr 25
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Marcin
Drewnowski (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska
(ZA) Lidia Żurowska (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA)
Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Tomasz Plewiński (ZA) Patrycja BartulaJakubowska (ZA) Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ) Janusz Mazurek (ZA)
Uwaga Nr 26 - składający uwagę wnosi o zmianę zapisu § 5 pkt 3 na: "w
przypadku braku sieci gazowej dopuszcza się rozwiązania indywidualne w
oparciu o inne paliwa płynne, gazowe lub stałe".
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 10 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującym
uwaga nr 26 została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Łukasz Kurek (ZA) Wojciech
Kowalczyk (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Robert Rędzia (ZA) Patrycja Bartula15

Jakubowska (PRZECIW) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA)
Lidia Żurowska (ZA) Ewa Ofiara (WSTRZYMAŁ SIĘ) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ
SIĘ) Maciej Makulski (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Janusz Mazurek (ZA)
Uwaga Nr 27 - składający uwagę wnosi o zmianę zapisu § 8 na: " W zakresie
zaopatrzenia w ciepło, ustala się: źródła niskoemisyjne lub/i bezemisyjne.”
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 11 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym
uwaga nr 27 została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Łukasz Kurek
(ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Barbara
Kołodziejska (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Maciej Makulski (ZA) Patrycja BartulaJakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ) Lidia Żurowska (ZA) Zbigniew Dobosz (PRZECIW)
Ewa Ofiara (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Janusz Mazurek (ZA)
Uwaga Nr 28 - składający uwagę wnosi o ujednolicenie na rysunku planu
sektorów zabudowy – rozszerzenie plam zabudowy.
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 wstrzymującym uwaga nr 28
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Wojciech Kowalczyk (ZA) Łukasz
Kurek (ZA) Robert Rędzia (ZA) Maciej Makulski (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Barbara
Kołodziejska (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ
SIĘ) Lidia Żurowska (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA) Ewa Ofiara (ZA)
Uwaga Nr 29 - składający uwagę wnosi o powiązanie układu drogowego
bez akceptowania dróg ślepych".
W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 wstrzymującym uwaga nr 29
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Łukasz Kurek (ZA) Ewa Ofiara (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Robert Rędzia (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA) Maciej Makulski (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Janusz Mazurek (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Lidia Żurowska (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Uwaga Nr 30 - składający uwagę wnosi o zmianę przeznaczenia terenu dla
części dz. ew. nr 313/1 ob. Lisów na tereny komunikacji kolejowej z
dopuszczeniem zabudowy produkcyjno-usługowej (zgodnie z pismem
KNWa1.6144.107.2018.MK/2 z dnia 02.10.2018r., KNWa1.6144.107.2018.MK/6
z dn.28.11.2019r. oraz KNWa1.6144.107.2018.MK/8 z dn. 16.04.2020r.)
i wskazanie w tekście planu usług związanych z obsługą osób i towarów,
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów jako przeznaczenie
dopuszczalne.
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W głosowaniu wzięło 13 radnych. 12 głosami za i 1 wstrzymującym uwaga nr 30
została odrzucona.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Robert Rędzia (ZA) Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ) Magdalena Trzmiel-Wieteska
(ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Ewa Ofiara
(ZA) Łukasz Kurek (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Barbara
Kołodziejska (ZA) Janusz Mazurek (ZA)
Ad 9. Sprawy różne.
Nastąpiła Przerwa podczas, której pracownicy Urzędu wprowadzili do załącznika
rozstrzygnięcie głosowania. Na tablet Radnych został wysłany projekt uchwały
z uwzględnieniem rozstrzygnięcia uwag. Po tej czynności Przewodniczący przeszedł do
głosowania.
Radny Wojciech Kowalczyk zwrócił się do Przewodniczącego Rady Pana Łukasza Kurka
o zwolnienie z obrad. Poinformował również że jest za przyjęciem uchwały.
Radna Ewa Ofiara zaproponowała aby zamiast przerwy przejść do kolejnego punku
porządku obrad tj. sprawy różne. Przewodniczący wyraził zgodę.
W sprawach różnych zostały poruszone takie tematy jak:
1. Gazyfikacja Gminy
2. Przewozy zastępcze dla mieszkańców z terenów budowy kolei.
3. PKP PLK. Spotkanie Wójta Gminy z przedstawicielami PKP PLK w sprawie
przywrócenia stanu dróg do pierwotnego.
4. Fundusz Sołecki – Radni rozmawiali o inwestycjach w ramach środków
z Funduszu Sołeckiego.
Ponadto:
1. Radna Magdalena Trzmiel – Wieteska zwróciła się z pytaniem
do Przewodniczącego Rady o powrót sesji stacjonarnych. Przewodniczący
poinformował, że jest taka ewentualność jak tylko Urząd otrzyma wytyczne
od Wojewody. Odczytał pismo, związane z obostrzeniami covidowymi dla
Urzędów. Drugim tematem poruszonym przez Radną była kanalizacja. Czy podjęte
są jakieś kroki związane z pozyskaniem funduszy na realizację tego zadania?
do kiedy ważna jest dokumentacja na II etap kanalizacji we Wsoli. W odpowiedzi
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk wyjaśnił, że dokumentacja ważna jest 3
lata. W obecnej chwili nie ma możliwości pozyskania środków. Czekamy
na pozyskanie środków umarzalnych ponieważ jest to bardzo droga inwestycja
i wykonanie jej z własnych środków jest niemożliwe.
Kolejno Radna zwróciła się do Pana Marcina Drewnowskiego z pytaniem o pomoc
w powstaniu projektu drogi w Jedlance, którą uczęszczają dzieci. Radny
wypowiedział się w tej sprawie mówiąc, że cieszy się z inwestycji realizowanych
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we wszystkich sołectwach. Nie ma wpływu jakie projekty są realizowane. Prosił
o wzajemny szacunek i spokojną rozmowę a nie publiczne wymiany zdań.
2. Radna Lidia Żurowska – złożyła podziękowanie w imieniu mieszkańców
Piastowa Wójtowi Gminy Panu Kamilowi Dziewierzowi oraz Skarbnik Pai Ilonie
Starzyńskiej za znalezienie środków na inwestycje oświetlenia w Piastowie.
Podziękowała również Radnym, którzy zagłosowali za zmianami w budżecie,
w którym się to zadanie znalazło. Podziękowania złożyła również kierownikowi
ZGK Panu Dariuszowi Tepińskiemu, pracownikom ZGK oraz Panu Michałowi
Surusowi za bieżące działania na terenie miejscowości Piastów. Rana
poinformowała o piśmie skierowanym do radnych powiatowych z prośbą o zajęcie
stanowiska w sprawie budowie drogi Wsola – Gulin.
3. Radny Janusz Mazurek – w imieniu swoim jak i mieszkańców Wielogóry
ul. Radosnej i ul. Orkana podziękował za znalezienie środków pieniężnych
na budowę wodociągu 1300 m na ul. Orkana. oraz oświetlenia na ul. Radosnej projekt wykonany z Funduszu Sołeckiego w 2019 roku. Podziękował wszystkim
tym, którzy przyczynili się do realizacji tych inwestycji.
4. Radna Patrycja Bartula - Jakubowska. Odniosła się do pytania Radnej
Magdaleny Trzmiel – Wieteska o powrocie do sesji stacjonarnych. Złożyła
podziękowanie pracownikom ZGK za to, że sprzątają ulice. Radna poprosiła
o zamontowanie kosza na drodzę łączącej ul. Energetyków z Malikowem a także
o znalezienie środków na inwestycje takie jak oświetlenie na ul. Sienkiewicza.
Ad. 6F. Projekt uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie
części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków,
Piaseczno.
Przewodniczący Rady poinformował, że Radni otrzymali na tablety dopracowany
załącznik nr 2 a także uzasadnienie do uchwały.
Przewodniczący poprosił Radę o głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 13
radnych. 12 głosami i 1 wstrzymującym się Uchwała nr XXX/111/2021 w sprawie
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk
obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk,
Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA) Patrycja BartulaJakubowska (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Maciej Makulski (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Marcin
Drewnowski (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Zbigniew Dobosz
(WSTRZYMAŁ SIĘ) Wojciech Kowalczyk (ZA)
Ad 7. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek ok godziny 13:00 zamknął obrady
XXX sesji Rady Gminy.

Obradom Przewodniczył
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Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kurek
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Marta Feruś
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