Protokół nr XIII/2019
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 30.10.2019 r.
Obrady XIII sesji Rady Gminy w Jedlińsku otworzył o godz. 9.30 Przewodniczący Rady
Gminy Pan Łukasz Kurek i przywitał Radnych, Sekretarza Gminy Pana Andrzeja
Pawluczyka, Skarbnika Gminy Panią Ilonę Starzyńską, Radcę Panią Sylwię Dąbrowską,
Radnego Powiatowego Pana Ryszarda Dziurę, Przedsiębiorców z terenu gminy oraz
wszystkich Sołtysów.
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy
13 radnych (Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
Przewodniczący odczytał porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji.
4. 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 wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk – projekt nr 1,
B. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk – projekt
nr 2,
C. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 3,
D. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym –
projekt nr 4,
E. wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – projekt nr 5,
F. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – projekt nr 6,
G. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy – projekt nr 7,
H. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Jedlińsk - projekt nr 8,
I. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026 – projekt nr
9,
J. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 10,
K. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 – projekt nr
11,
L. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 12,
str. 1

M. stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu –
projekt nr 13,
N. wyboru ławników do sądów powszechnych – projekt nr 14.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Głos w sprawie porządku obrad zabrał Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk prosząc,
aby w porządku obrad usunąć projekty uchwał nr 11 i 12 w związku z negatywną opinią
Komisji Budżetu i Finansów. Następnie wniosek formalny złożyła Radna Pani Patrycja
Bartula-Jakubowska, aby projekty uchwał nr 13 i 14 zostały przeniesione na początek
punktu 5 porządku obrad. Wniosek został poddany pod głosowanie, 13 głosami za
porządek obrad został zmieniony.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Zbigniew Dobosz
(ZA), Lidia Żurowska (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Janusz
Mazurek (ZA), Robert Rędzia (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Tomasz Plewiński (ZA),
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA).
W związku ze zmianą porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy przeczytał nowy
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji.
4. 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. stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu
– projekt nr 13,
B. wyboru ławników do sądów powszechnych – projekt nr 14
C. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk – projekt nr 1,
D. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk – projekt
nr 2,
E. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 3,
F. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym –
projekt nr 4,
G. wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – projekt nr 5,
H. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – projekt nr 6,
I. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy – projekt nr 7,
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J. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Jedlińsk - projekt nr 8,
K. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026 – projekt
nr 9,
L. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 10,
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad 2. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 głosami za przyjęto porządek obrad.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Maciej Makulski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Magdalena TrzmielWieteska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Lidia Żurowska
(ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA),
Łukasz Kurek (ZA), Janusz Mazurek (ZA).
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 11 głosami za, dwoma głosami wstrzymującymi
się przyjęto protokół z XII sesji Rady Gminy.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Barbara Kołodziejska (ZA), Robert
Rędzia (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Janusz
Mazurek (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Maciej Makulski
(WSTRZYMAŁ SIĘ), Łukasz Kurek (ZA), Waldemar Dabiński (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 Polityki Społecznej Pani Magdalena-Trzmiel Wieteska
poinformowała, o spotkaniu, które odbyła Komisja wraz z Dyrekcją SPZOZ, Panią
Skarbnik oraz mieszkańcami, które dotyczyło zatrudnienia lekarza do ośrodka zdrowia
we Wsoli. Podczas spotkania zostało ustalone, iż brak jest przesłanek formalnych, aby
stworzyć dodatkowe pół etatu w tej przychodni, mieszkańcy zostali poinformowani, że
jeśli brakuje już numerków w ośrodku zdrowia we Wsoli, mogą udać się do lekarza w
Jedlińsku. Pani Przewodnicząca wspomniała, również że Komisja zajmowała się
Sprawozdaniem z realizacji zadań oświatowych w Gminie Jedlińsk za rok szkolny
2018/2019. Komisja przede wszystkim zajęła się zatrudnieniem w szkołach, dowozem
uczniów do szkół, a także wydatkami bieżącymi w przeliczeniu na jednego ucznia.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert
Rędzia poinformował, że Komisja obradowała dwa razy. W dniu 25.10.2019 r. Komisja
odbyła spotkanie w Bierwcach z którego wynikło, że wóz strażacki, który jest na stanie
OSP Bierwce wymaga remontu silnika, skrzyni biegów, autopompy. Ostatni kapitalny
remont wozu strażackiego robiony był 9 lat temu, obecnie samochód ledwo przechodzi
przegląd techniczny. Przewodniczący Komisji poinformował, iż najlepszym
rozwiązaniem byłby zakup nowego wozu strażackiego.
Ad 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
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Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Sekretarzowi Gminy Panu Andrzejowi
Pawluczykowi, który poinformował, że inwestycje zgłoszone w ramach funduszu
sołeckiego są w trakcie realizacji, zakończono budowę drogi w Piastowie.
Pan Sekretarz w imieniu Wójta Gminy poinformował, że wszystkie osoby zobligowane do
składania oświadczeń majątkowych, złożyły je w terminie oraz nie stwierdzono w nich
nieprawidłowości.
Pan Sekretarz poinformował, że dzięki zabiegom Pana Wójta oraz Radnego Powiatowego
Pana Ryszarda Dziury od 1 stycznia mieszkańcy Gminy Jedlińsk będą mogli skorzystać
z bezpłatnych porad prawnych, które będą udzielane pod poniedziałku do piątku przez
4 godziny dziennie. Porady będą udzielane w CKiKF w Jedlińsku, przy ul. Krótkiej 1.
Ad 6. Podjęcia uchwał:
Ad 6A. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 13 w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez
dalszego biegu.
Głos w sprawie projektów uchwał nr 13 i 14 zabrała Radna Pani Patrycja Bartula –
Jakubowska, powiedziała, że Zespół spotkał się 21 października 2019 r. oraz przestawiła
stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Omówiła przyczynę
odrzucenia kandydata na ławnika, tj. brak odpisu z KRS oraz powiedziała, że Zespół
pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Agnieszki Gryzek na ławnika do Sądu
Rejonowego.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 13 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIII/51/2019 w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata na
ławnika bez dalszego biegu.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA),
Łukasz Kurek (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Magdalena TrzmielWieteska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Janusz Mazurek (ZA),
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA).
Ad 6B. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 14 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.
W związku z wymogami ustawowymi, które wymagają, aby głosowanie nad wyborem
ławnika było tajne, została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie Pani Magdalena
Trzmiel-Wieteska, Pani Patrycja Bartula-Jakubowska, Pan Robert Rędzia. W wyniku
głosowania tajnego 13 Radnych poparło kandydaturę na Ławnika Pani Agnieszki Gryzek.
W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 14 i poprosił Radę
o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIII/52/2019 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Tomasz Plewiński (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Łukasz Kurek (ZA),
Maciej Makulski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
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Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA,) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Wojciech
Kowalczyk (ZA), Waldemar Dabiński (ZA).
Ad 6C. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 1 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek poprosił, aby przedstawiciele Urzędu
Gminy uzasadnili uchwałę.
Głos w tej sprawie zabrał Pan Sekretarz informując, iż projekt uchwały został wniesiony
do porządku obraz w związku ze zwiększeniem wysługi lat z 11 na 12. W projekcie
uchwały został zawarty zapis, że przysługuje Wójtowi dodatek za wysługę, dzięki czemu
nie będzie już potrzeby, aby co roku zmieniać uchwałę.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informując, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Pan Waldemar Dabiński zaznaczył, że przedmiotowy projekt uchwały jest
podpisany przez Pana Przewodniczącego jako wnioskodawcę, więc to on powinien
uzasadniać projekt uchwały.
Radna Pani Patrycja Bartula – Jakubowska zapytała o dodatkowy zapis odnoście nagród
jubileuszowych oraz odpraw. W odpowiedzi Pan Sekretarz poinformował, że są to zapisy,
które wynikają z ustawy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 1 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIII/53/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Barbara Kołodziejska
(ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Łukasz Kurek (ZA),
Lidia Żurowska (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Robert Rędzia (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA).
Ad 6D. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 2 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk.
Głos w sprawie projektu nr 2 zabrał Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk,
przedstawiając zmiany, które są zaproponowane w projekcie uchwały, tj. zmiany
w PSZOKu, zmiana częstotliwości odbioru odpadów, możliwość wprowadzenia ulgi dla
osób kompostujących odpady biodegradowalne we własnym kompostowniku, zmiany te
wynikają z zapisów ustawowych.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert Rędzia,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 2 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIII/54/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Jedlińsk.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (ZA), Maciej Makulski (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Janusz
Mazurek (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Łukasz Kurek
(ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA).
str. 5

Ad 6E. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 3 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Głos w sprawie projektu nr 3 zabrał Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk, informując,
że zmiany w tej uchwale spowodowane są zmianami Regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminie, gdyż obie te uchwały muszą być spójne.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert Rędzia,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 3 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIII/55/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
Janusz Mazurek (ZA), Robert Rędzia (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Magdalena TrzmielWieteska (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Łukasz
Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA).
Ad 6F. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 4 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Głos w sprawie projektu nr 4 zabrał Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk, informując,
że stawka zaproponowana w projekcie uchwały, została zaproponowana już parę razy.
Poinformował, że nowelizacja uchwały nie przewiduje sytuacji, w której mieszkaniec nie
będzie segregował odpadów, jednakże w przypadku braku segregacji, Urząd będzie mógł
nałożyć na takiego mieszkańca trzykrotnie zwiększoną opłatę za odpady komunalne. Jeśli
chodzi o ulgę z tytułu kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym,
została ona wyliczona na podstawie wartości przyjętych bioodpadów stanowiących
odpady komunalne podzielonych przez liczbę mieszkańców gminy oraz liczbę miesięcy.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert Rędzia,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (5 głosów za, 1 głos
wstrzymujący się). Poinformował, że podwyżka stawki była proponowana już
wielokrotnie, w poprzedniej kadencji rady, jednak nigdy nie udawało się tej stawki
zmienić. Zaznaczył, że jeszcze w tym roku zostanie rozpisany nowy przetarg i ma nadzieje,
ze obecna stawka zbilansuje koszty jakie wynikną z przetargu.
Mieszkanka gminy zapytała o zadłużenie mieszkańców gminy w związku z niepłaceniem
opłaty za odpady komunalne, w odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, iż zadłużenie
to wynosi około 100 tysięcy złotych, na zaległości wystawiane są upomnienia,
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a w przypadku braku zapłaty, tytuły wykonawcze. Mieszkanka zapytała również czemu
inne gminy z terenu powiatu radomskiego, płacą za śmieci znacznie mniej. W odpowiedzi
Pan Sekretarz poinformował, że nie są znane realne koszty jakie ponoszą te gminy na
gospodarkę odpadami, a charakter tych gmin może być inny niż charakter gminy Jedlińsk,
która w dużej mierze jest gmina podmiejską. Natomiast jeśli chodzi o kwoty, które są
proponowane przez Wykonawców, Urząd nie ma na nie wpływu, gdyż ustawą jest
zobligowany do przeprowadzenia postępowania przetargowego w którym może określić
konkretne parametry i nie ma możliwości, aby wybrać innego wykonawcę.
Następnie głos zabrała Radna pani Patrycja Bartula-Jakubowska, stwierdziła, że ulga
w postaci 0,15 zł dla osób kompostujących jest mało motywująca, zapytała, czy
w przyszłości ulga mogła by zostać podwyższona. Zwróciła uwagę, że większość osób
widząc stawkę za odpady niesegregowane zgłosi, że odpady segreguje, a tak naprawdę
nie będzie tego robić, co wpłynie na koszty ponoszone przez gminę. Pytała o procedury
kontrolowania mieszkańców oraz firm oraz czemu jako Gmina nie sprzedajemy śmieci do
recyklera. W odpowiedzi Pan Sekretarz poinformował, iż wyższa bonifikata za
kompostownik, była by równoznaczna z koniecznością podniesienia stawki opłaty za
odpady komunalne, kontrola segregacji jest przeprowadzana przez firmę która odbiera
odpady, a brak odpowiedniej segregacji do tej pory załatwiany był między mieszkańcami,
a firmą.
Radny Pan Waldemar Dabiński, wspomniał, iż nie trzeba oszczędzać jedynie na
inwestycjach, ale można również oszczędzać na administracji, szkołach oraz innych
działach budżetowych. Zaproponował, aby kupić samochody wywożące odpady
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku, który mogły zając się wywozem
nieczystości z terenu Gminy Jedlińsk, ale i gmin ościennych. Złożył wniosek formalny, aby
zmienić w paragrafie 2 punkcie 1 kwotę z 14 zł na 12 zł, a w punkcie 2 tego paragrafu na
kwotę 36 zł.
Następnie wywiązała się dyskusja pomiędzy Panem Sekretarzem, Radnym Panem
Waldemarem Dabińskim i Radnym Panem Robertem Rędzią.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny.
Wynik głosowania przedstawiał się następująco za – 5 głosów, przeciw – 8 głosów, brak
głosów wstrzymujących, w związku z powyższym wniosek formalny w sprawie zmiany
w projekcie nr 4 został odrzucony.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Waldemar
Dabiński (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Zbigniew
Dobosz (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW), Robert Rędzia (PRZECIW),
Łukasz Kurek (PRZECIW), Lidia Żurowska (PRZECIW), Tomasz Plewiński (PRZECIW),
Wojciech Kowalczyk (PRZECIW), Barbara Kołodziejska (PRZECIW), Janusz Mazurek
(PRZECIW).
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 4 i poprosił Radę
o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 10 głosami za, 2 głosami przeciw i jednym
głosem wstrzymującym się przyjęto Uchwałę nr XIII/56/2019 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
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Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ),
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA),
Łukasz Kurek (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Robert Rędzia (ZA), Tomasz Plewiński (ZA),
Marcin Drewnowski (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Patrycja
Bartula-Jakubowska (PRZECIW), Waldemar Dabiński (PRZECIW).
O godzinie 11.10 Radny Pan Waldemar Dabiński opuścił salę obrad.
Ad 6G. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 5 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Głos w tej sprawie zabrał Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk, który wytłumaczył, że
główna zmiana w deklaracji dotyczy kompostowania.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert Rędzia,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (6 głosów za).
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 5 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 12 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIII/57/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA),
Marcin Drewnowski (ZA), Maciej Makulski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Łukasz Kurek (ZA),
Janusz Mazurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA),
Zbigniew Dobosz (ZA).
Ad 6H. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 6 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Głos w tej sprawie zabrał Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk, wprowadzając
autopoprawkę w paragrafie 4, zmiana dotyczy wejścia w życie uchwały, w projekcie było
01.02.2020 r., po zmianie będzie 01.01.2020 r.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert Rędzia,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (6 głosów za).
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 6 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 12 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIII/58/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA),
Robert Rędzia (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Maciej Makulski (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Wojciech
Kowalczyk (ZA).
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Ad 6I. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Głos w tej sprawie zabrał Sekretarz Gminy, który poinformował, iż uchwała dotyczy
działki w Bierwcach, wspomniał o możliwości sprzedaży tej działki.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert Rędzia,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (6 głosów za).
Radny Pan Marcin Drewnowski wspomniał, że dzierżawca chce odkupić od gminy ten
grunt.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 7 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 12 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIII/59/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Łukasz Kurek
(ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Maciej Makulski (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Janusz
Mazurek (ZA).
Ad 6J. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 8 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że do projektu nr 8 wpłynęła autopoprawka, która
znajduje się na tabletach radnych.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk wytłumaczył, że program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlińsk ukazuje czym gmina dysponuje oraz co planuje
zrobić z zasobem mieszkaniowym. Autopoprawka została wprowadzona, gdyż omyłkowo
w programie zostały zawarte zasoby mieszkaniowe w Starych Zawadach, które zostały
zaadoptowane na sale lekcyjne.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert Rędzia,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (5 głosów za – jeden
radny opuścił obrady).
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 8 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 10 głosami za, dwoma głosami
wstrzymującymi się przyjęto Uchwałę nr XIII/60/2019 w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlińsk.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Tomasz Plewiński (ZA), Robert Rędzia
(ZA), Lidia Żurowska (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Barbara Kołodziejska
(ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ), Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ
SIĘ), Marcin Drewnowski (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Maciej Makulski (ZA),
Wojciech Kowalczyk (ZA).
Ad 6K. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 9 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026.
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Głos w sprawie projektów uchwał nr 9 i 10 zabrała Pani Skarbnik informując, iż głównie
zmiany budżetowe dotyczą funduszu sołeckiego. Przesunięto środki na odśnieżanie dróg.
O godzinie 11.45 do obrad dołączyła Radna Powiatowa Pani Teodozja Bień.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Wojciech Kowalczyk, poinformował, ze
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 9 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 12 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIII/61/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2019 – 2026.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Robert Rędzia (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Patrycja
Bartula-Jakubowska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk
(ZA).
Ad 6L. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 10 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 12 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIII/62/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Łukasz Kurek (ZA), Robert Rędzia
(ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska
(ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Tomasz Plewiński
(ZA), Lidia Żurowska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Maciej Makulski (ZA), Janusz
Mazurek (ZA).
Ad 7. Sprawy różne
Radna Pani Patrycja Bartula-Jakubowska podziękowała, za pozytywną reakcję Urzędu
Gminy w sprawie listy nakazów płatniczych, czyli ułożenie tych list ulicami, a nie
nazwiskami jak dotychczas. Pytała do kiedy należy dać odpowiedź w sprawie stawek
podatku oraz prosiła, aby następnym razem informować o takich rzeczach (podniesienie
stawki podatku) z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mieszkańcy mogli się
wypowiedzieć na ten temat.
Pani Sołtys Sołectwa Wsola pyta co z kanalizacją Wsola-Wielogóra? Na jakim obecnie jest
etapie? Czy w tym roku odbędzie się przetarg. Kiedy zostaną zamontowane progi
zwalniające na ulicy Kalinowej we Wsoli? W odpowiedzi Pani Skarbnik, poinformowała,
że obecnie WFOŚiGW jest na etapie rozmów z NFOŚiGW odnośnie podpisania umowy
pomiędzy tymi podmiotami, po podpisaniu będą mogli wyłonić zwycięskie gminy. Jeśli
chodzi o przetarg, to specyfikacja jest już przygotowana, a po otrzymaniu pozytywnej
decyzji z WFOŚiGW przetarg zostanie ogłoszony. W sprawie progów zwalniających Radny
Pan Wojciech Kowalczyk, poinformował, że rozmawiał z osobą, która zajmuje się
przetargami w Urzędzie i oferty są już otworzone, natomiast cała procedura zakończy się
pod koniec listopada.
Radna Powiatowa Pani Teodozja Bień, poinformowała, że Powiat przekazuje na stan
Gminy drogę powiatową relacji Jankowice – Gulin – Zakrzew, droga ta ma uregulowany
stan prawny. Radna Powatowa mówiła, ze Powiatowy Zarząd Dróg zgłosił, dwie drogi do
Funduszu Dróg Samorządowych z terenu gminy Jedlińsk. Podziękowała władzom Gminy
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za wkład pieniężny przekazany na budowę dróg powiatowych. W drugim naborze do
Funduszu Dróg Samorządowych, również została zgłoszona droga z terenu Gminy
Jedlińsk, tj. droga relacji Przytyk – Gulin – Wojciechów. Pani Teodozja Bień wraz z Radnym
Powiatowym Panem Ryszardem Dziurą, zgłosili do projektu budżetu powiatu na 2020
rok, projekty 3 dróg z terenu gminy. Pani Radna prosi o wsparcie akcji „Paczka dla Rodaka
i Bohatera na Kresach”.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek prosi o interwencje Radnych
Powiatowych w sprawę budowy drogi w Woli Gutowskiej, gdyż obecnie w trakcie trwania
przebudowy tej drogi jest ona w bardzo złym stanie.
Pan Sekretarz w imieniu Wójta prosi o interwencje Radnych Powiatowych w celu
dofinansowania budowy mostu na rzece Radomce, który pozwoli na dokończenie ciągu
pieszo-rowerowego wzdłuż „siódemki”. Mówił, że Urząd wystąpił do Starostwa
Powiatowego pisemnie i do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi.
Radny Pan Zbigniew Dobosz, pytał Radnych Powiatowych, czy do budżetu Starostwa
Powiatowego na 2020 rok zostały zgłoszone projekty drogi w Ludwikowie oraz chodnika
w Mokrosęku. W odpowiedzi Pani Radna Powiatowa, poinformowała, że jeśli będą wolne
środki to będzie zabiegać o te inwestycje. Na co Radny Pan Zbigniew Dobosz,
odpowiedział, że podczas kampanii, Pani Teodozja obiecała, że te inwestycje zostaną
zrobione.
Radny Powiatowy Pan Ryszard Dziura, ubolewa nad faktem, że na terenie Gminy Jedlińsk
jest bardzo mało ścieżek rowerowych. Poinformował, że droga powiatowa w Piastowie
zaprojektowana jest z ciągiem pieszo-rowerowym oraz mówił, że zgłaszał potrzebę
budowy mostu na Radomce Panu Staroście i na tą chwilę, decyzja jest odmowna.
Radny Pan Zbigniew Dobosz pyta jak zostanie rozwiązana organizacja ruchu w związku
z przebudową drogi w Woli Gutowskiej. W odpowiedzi Pan Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, że droga nie będzie zamknięta, tylko najpierw zostanie wyremontowany
jeden pas ruchu, którym zostanie puszczony ruch a potem drugi. Jednak Pan Radny
Powiatowy, poinformował, że rozwiązanie organizacji ruchu na tej budowie, zależy od
wykonawcy, być może zostanie sprowadzona maszyna, która będzie wylewała asfalt po
całej szerokości drogi. Radny Pan Zbigniew Dobosz, powiedział, że on nie ma żadnych
pretensji do Pana Dziury, jednak pozostał mu niesmak po Pani Teodozji, gdyż jest ona
radną już drugą kadencje, a w poprzedniej nie zabiegała o budowę dróg na terenie Gminy.
W odpowiedzi, Pan Teodozja powiedziała, że poprzednia kadencja była trudna, gdyż
poprzednie władze powiatu, nie chciały rozmawiać z Radnymi z innej partii politycznej.
Radni zaproponowali, aby zaprosić Pana Starostę na następną sesję rady gminy.
Głos zabrała Sołtys Sołectwa Płasków w imieniu wszystkich Sołtysów, pyta, czy jest
możliwość, aby podnieść dietę sołtysom. W odpowiedzi Pan przewodniczący
poinformował Sołtysów, ze oczywiście mogą się zwrócić do Władz Gminy oraz Rady
Gminy o podniesienie diet oraz, że ma już wstępnie przygotowaną uchwałę w tej sprawie,
jednak należy pamiętać, że obecnie obowiązująca uchwała obliguje Sołtysów do udziałów
w sesji, a każdy widzi jak ta obecność wygląda. Pani Sołtys ze Wsoli, wspomniała, iż praca
Sołtysa różni się od pracy Radnego, gdyż Sołtysi muszą brać urlop, aby przyjść na sesje,
a Pracodawcy Radnych są zobligowani, aby ich zwolnić z pracy. W odpowiedzi Pan
Przewodniczący poinformował, że owszem są zobligowani, ale jest to wtedy urlop
bezpłatny nie można Radnym być na sesji i pobiegać za to wynagrodzenia z pracy. Radny
Zbigniew Dobosz powiedział, że dieta Sołtysa była już wiele razy podnoszona, jednak
w jego ocenie większości Sołtysom te podwyżki się nie należą, gdyż nie są zaangażowani,
a jedynie sieją propagandę.
Następnie głos zabrał Przedsiębiorca z Wielogóry, który zadał szereg pytań do Władz
Gminy, pytania te dotyczyły między innymi: zadłużenia gminy, jaki jest roczny kosz
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obsługi kredytów, jakie zostały podjęte kroki w celu optymalizacji obsługi Gminy, jaki jest
wzrost zatrudnienia w Urzędzie od kiedy obecny Wójt podjął pracę w Urzędzie, jaki jest
procent wpływu podatków od działalności gospodarczej w latach 2015 - 2019, jak
wpływa nowelizacja prawa podatkowego na budżet gminy (dochody z PIT i z CIT). Pytał
jeszcze o przepust na ulicy Kościelnej i Łąkowej w Wielogórze, kiedy zostanie to
wykonane. Pani Skarbnik poinformowała, że w sprawie naprawy przepustu, problem
stanowi gazociąg, który znajduje się niedaleko natomiast odpowiedzi na pytania zostaną
przygotowane na piśmie na następną Sesję Rady Gminy.
Ad 8. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek o godzinie 12.50 zamknął obrady
XIII sesji Rady Gminy.
Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kurek
Protokołowała
Wasiłek Klaudia
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Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Zmiana porządku obrad XIII sesji
Za (13)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Waldemar Dabiński (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Jedlińsk
Za (13)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Waldemar Dabiński (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Jedlińsk
Za (11)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (2)
PRZYJĘTO
Barbara Kołodziejska (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ)
Łukasz Kurek (ZA)
Waldemar Dabiński (WSTRZYMAŁ SIĘ)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Projekt Uchwały nr 1 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk
Za (13)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Waldemar Dabiński (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Projekt Uchwały nr 2 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Jedlińsk
Za (13)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Marcin Drewnowski (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Waldemar Dabiński (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Projekt Uchwały nr 3 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Za (13)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Maciej Makulski (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Waldemar Dabiński (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Wniosek formalny w sprawie zmiany w projekcie nr 4 podczas XIII sesji rady gminy
Za (5)
Przeciw (8)
Wstrzymało się (0)
ODRZUCONO
Maciej Makulski (ZA)
Waldemar Dabiński (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW)
Robert Rędzia (PRZECIW)
Łukasz Kurek (PRZECIW)
Lidia Żurowska (PRZECIW)
Tomasz Plewiński (PRZECIW)
Wojciech Kowalczyk (PRZECIW)
Barbara Kołodziejska (PRZECIW)
Janusz Mazurek (PRZECIW)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Projekt Uchwały nr 4 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Za (10)
Przeciw (2)
Wstrzymało się (1)
PRZYJĘTO
Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW)
Waldemar Dabiński (PRZECIW)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Projekt Uchwały nr 5 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Za (12)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Projekt Uchwały nr 6 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Za (12)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Projekt Uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy
Za (12)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Robert Rędzia (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Projekt Uchwały nr 8 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Jedlińsk
Za (10)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (2)
PRZYJĘTO
Tomasz Plewiński (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ)
Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ)
Marcin Drewnowski (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Projekt Uchwały nr 9 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2019 – 2026
Za (12)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Marcin Drewnowski (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Projekt Uchwały nr 10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Za (12)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Łukasz Kurek (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Projekt Uchwały nr 13 w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata na
ławnika bez dalszego biegu
Za (13)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Waldemar Dabiński (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)

Protokół głosowania
XIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-10-30
Projekt Uchwały nr 14 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
Za (13)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Tomasz Plewiński (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Waldemar Dabiński (ZA)

