Protokół nr XIV/2019
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 28.11.2019 r.
Obrady XIV sesji Rady Gminy w Jedlińsku otworzył o godz. 9.40 Przewodniczący Rady
Gminy Pan Łukasz Kurek i przywitał Radnych, Wójta Gminy Jedlińsk Pana Kamila
Dziewierza, Sekretarza Gminy Pana Andrzeja Pawluczyka, Skarbnika Gminy Panią Ilonę
Starzyńską, Starostę Radomskiego Pana Waldemara Trelkę, Radnych Powiatu
Radomskiego oraz Panią Dyrektor PZD w Radomiu, Przedsiębiorców z terenu gminy oraz
wszystkich Sołtysów.
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy
14 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 XIII Sesji.
4. Wystąpienie Starosty Radomskiego Pana Waldemara Trelki.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Podjęcia uchwał w sprawie:
A. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026 – projekt
nr 1,
B. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 2,
C. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 – projekt
nr 3,
D. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 4,
E. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 –
projekt nr 5,
F. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku – projekt nr 6,
G. zmiany uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XXX/25/2014 z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg
gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg – projekt nr 7,
H. przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jedlińsk – projekt nr 8,
I. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do
3 lat - projekt nr 9.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad 2. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto porządek obrad.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (ZA), Waldemar
Dabiński (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Maciej Makulski (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Janusz Mazurek (ZA),
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Robert Rędzia (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA),
Barbara Kołodziejska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA).
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji.
Radny Pan Waldemar Dabiński złożył wniosek, aby w protokole wpisywane były
szczegółowe wypowiedzi radnych oraz zaproszonych gości.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 10 głosami za, dwoma głosami przeciw i dwoma
głosami wstrzymującymi się przyjęto protokół z XIII sesji Rady Gminy.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ),
Maciej Makulski (ZA), Waldemar Dabiński (PRZECIW), Tomasz Plewiński (ZA), Robert
Rędzia (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Patrycja
Bartula-Jakubowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA),
Ewa Ofiara (WSTRZYMAŁ SIĘ), Zbigniew Dobosz (PRZECIW), Barbara Kołodziejska (ZA).
Ad 4. Wystąpienie Starosty Radomskiego Pana Waldemara Trelki.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Starostę Radomskiego, aby przedstawił zadania
powiatu realizowane na terenie Gminy Jedlińsk.
Pan Starosta podziękował za zaproszenie, a następnie przystąpił do przedstawienia
zadań, które zostały wykonane w roku 2019 oraz które będą wykonane w roku 2020 oraz
w dalszych latach przy współpracy Starostwa Powiatowego oraz Gminy Jedlińsk. Starosta
Pan Waldemar Trelka podziękował, również Panu Wójtowi za owocną współpracę oraz
Radnym Powiatowym z terenu Gminy Jedlińsk, którzy zaciekle walczą o interesy oraz
inwestycje na terenie Gminy.
Następnie Pan Starosta przystąpił do przedstawienia inwestycji, które zostały wykonane
w roku 2019 na terenie Gminy Jedlińsk:
- 3,5 km drogi Wieniawa – Przytyk – zadanie na ukończeniu robót, Pan Starosta
wspomniał, iż obecnie jest to najlepszy moment, aby zgłaszać ewentualne uwagi co do
wykonawstwa,
- Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – zadanie w trakcie realizacji, budowa rozpoczyna się
przy ZSP w Jedlińsku, zadanie to jest powiększone o budowę parkingu i realizowane przy
współpracy z Gminą Jedlińsk, Starostwo Powiatowe na ten cel użyczyło placu budowy,
aby Gmina mogła zrealizować inwestycję polegająca na budowie parkingu,
- Gulin – Wsola – Wojciechów – budowa tej drogi na terenie Gminy Jedlińsk, będzie
kosztowała ponad 9 mln złotych, na budowę tej drogi został złożony wniosek do
Funduszu Dróg Samorządowych w sierpniu 2019 r., z informacji, które posiada Pan
Starosta wniosek jak na razie spełnia kryteria (droga ma uregulowany stan prawny,
posiada pozwolenie na budowę). Jeśli droga ta zostanie wpisana na listę rankingową, to
ta inwestycja rozpocznie się zaraz po nowym roku. Pan Starosta wspomniał o wiosennym
przeglądzie dróg, który wykonał wraz z Radnymi i Władzami Gminy, kiedy to oglądając tą
drogę, co poniektórzy żartowali sobie, że niedługo mieszkańcy będą mogli w dziury
wsypywać ziemię i sadzić tam kwiaty. Ma nadzieje na pozytywny odzew z Urzędu
Marszałkowskiego i po nowym roku będzie można rozpisać przetarg i zacząć wykonywać
inwestycję od strony gdzie droga ta wygląda gorzej.
Wszystkie te trzy zadania są robione, bądź będą robione z Funduszu Dróg
Samorządowych, oznacza to, że Starostwo Powiatowe może otrzymać dofinansowanie do
80%, a resztę środków pokryje Starostwo Powiatowe w 65% oraz Gmina Jedlińsk w 35%.
Pan Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania tych dróg.
Wspomniał, że powiat radomski składa się z 13 gmin, ale dla Gminy Jedlińsk
najważniejsze jest to, że są pomysły na realizacje inwestycji nie tylko w roku 2019, ale
i w roku 2020. W budżecie powiatu radomskiego w Gminie Jedlińsk planuje się wykup
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gruntów oraz wykonanie projektu drogi powiatowej Stara Błotnica – Jedlanka, jest to 11
km drogi (teren gminy Jedlińsk – 3 km).
Pan Starosta wspomniał również, że Starostwo Powiatowe ma w planach wybudowanie
100 km ścieżek rowerowych na terenie całego powiatu. Wiele Gmin zgłasza postulaty
o budowę chodników przy drogach powiatowych, jest to możliwe przy pomocy
finansowej gminy, podobnie jak przy budowie dróg. Natomiast przy braku własności, lub
też odpowiedniej szerokości drogi, by powstał ciąg pieszy, jest to rolą Wójta, aby ten grunt
pozyskać, np. poprzez zgody mieszkańców na dysponowanie gruntem.
Na koniec swojej wypowiedzi Pan Starosta jeszcze raz podziękował władzom Gminy oraz
Radnym Gminy Jedlińsk za współprace oraz za zaproszenie, wspomniał, również że jeśli
ktoś ma jakieś pytania to Pan Starosta oraz Pani Dyrektor PZD chętnie na nie odpowiedzą.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek poprosił, aby pytania, które będą
kierowane do Pana Starosty, były związane ze sprawami powiatu.
Radny Pan Dariusz Lipiński podziękował za inwestycje, które obecnie są wykonywane
oraz wspomniał o drodze, która znajduje się w miejscowościach Nowe Zawady, Stare
Zawady, Bierwce, Wierzchowiny, Godzisz, Lisów, która jest w niewiele lepszym stanie niż
droga przez Piastów, a nie została ujęta w planach Starostwa Powiatowego. Pyta, czy
droga ta jest brana pod uwagę odnośnie wykonania remontu. Wspomniał, że dzieci ze
szkoły w Starych Zawadach, brały udział w konkursie Mądrzy Cyfrowi, a następnie były
u Pana Starosty z propozycją budowy ścieżki rowerowej, szkoła ta została laureatem w
ogólnopolskim programie i wygrała 12 000 zł, z wiadomości Pana Radnego Starostwo
pozytywnie wypowiadało się o budowie ścieżki przy drodze powiatowej. Radny Pan
Dariusz Lipiński jest ciekawy co Starostwo ma na ten temat dopowiedzenia.
W odpowiedzi Pan Starosta wspominał o czterech dużych inwestycjach oraz o tym, że
oprócz tych zadań do Starostwa Powiatowego należy bieżące utrzymanie dróg tj.
odśnieżanie, wykaszanie poboczy, pozimowy coroczny przegląd dróg, czyszczenie ulic na
mokro, ale również remonty, po których drogi są w dużo lepszym stanie, a czasami można
odnieść wrażenie jest to całkowicie nowa droga po przebudowie, takie remonty będą
przeprowadzane w najbliższej kadencji. Następnie głos w tej sprawie zabrała Pani
Dyrektor PZD informując, że projekt na tą drogę jest już wykonany, jednakże w budżecie
na 2020 rok, przebudowa tej drogi nie jest planowana, ale w Wieloletniej Prognozie
Finansowej powiatu radomskiego droga ta jest ujęta. Starostwo Powiatowe opracowało
dokument, na podstawie którego przeprowadzane są remonty dróg, jednak wszystko
uzależnione jest od środków które posiada starostwo, Fundusz Dróg Samorządowych
umożliwia budowę dróg, a władze Powiatu oraz Zarząd Powiatu są przychylne, aby
realizować kolejne zadania, pod warunkiem, że będą na ten cel środki. Podkreśla, że
Starostwo chce, aby wszystkie gminy na terenie powiatu radomskiego się rozwijały,
a powiat radomski nie składa się jedynie z Gminy Jedlińsk, ale także z pozostałych gmin,
które również posiadają drogi do remontu. Wspomniała, że dziś Radni Gminy Jedlińsk
będą procedować nad nowymi stawkami podatku od środków transportowych, jednak
ustawa o drogach publicznych obliguje zarządcę dróg do wykonywania dodatkowo
kanałów, co będzie skutkowało tym, że budowy, czy też remonty dróg będą coraz droższe.
Powiat nie planuje ponadto na co ma pieniądze. Każda dokumentacje ma swoje terminy
ważności i należy planować budowę kompleksowo i z głową, tak aby móc je zrealizować
w odpowiednim czasie. Starostwo posiada analizy stanu każdej z dróg i wie ile na danej
drodze jest ubytków oraz w jakim jest stanie technicznym.
Radny Pan Dariusz Lipiński zauważył, że naprawa drogi o której mówi w przyszłej
perspektywie może okazać się kosztowniejsza niż wykonanie jej na nowo, ponieważ
droga ta jest w bardzo złym stanie (jest bardzo dziurawa) .
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W odpowiedzi pani Dyrektor PZD wyjaśniła, że trzeba by długo sumować koszty naprawy
drogi, aby wyszła suma, która jest potrzebna do wykonania jej na nowo, dla przykładu
podała drogę Wsola – Wojciechów, gdzie naprawa tej drogi kosztowała Starostwo
niewiele ponad 50 000 zł. Budowa nowej drogi wiąże się z wykupem gruntu, nowym
projektem oraz nowym wykonaniem co jest bardzo kosztowne. Pracownicy Powiatowego
Zarządu Dróg prowadzą stale objazdy dróg oraz prowadzą książki objazdów dróg
i wszystko co dzieje się na drogach jest tam odnotowywane. Jeżeli zajdzie potrzeba
Starostwo będzie ograniczało tonaż lub wprowadzało inne potrzebne zmiany.
Radna Pani Ewa Ofiara również zabrała głos w sprawie drogi Nowe Zawady, Stare
Zawady, Bierwce, Wierzchowiny, Godzisz, Lisów, wspominając że już niejednokrotnie
pisała do Starostwa w tej sprawie w szczególności w sprawie tej drogi na odcinku
w Bierwcach. Przytoczyła sytuację sprzed kilku lat, kiedy to wykonywany był przepust
ponieważ woda zalewała mieszkańców i utrudniała przejazd. W imieniu mieszkańców
oraz użytkowników tej drogi prosi o przyśpieszenie remontu tej drogi, ponieważ przy tej
drodze znajdują się trzy szkoły, ośrodek zdrowia oraz dwa kościoły i droga ta jest przez
to bardzo uczęszczana. Wielokrotnie mieszkańcy proszę o interwencję w sprawie tej
drogi w Starostwie i proszę o uwzględnienie tego newralgicznego odcinka.
W odpowiedzi Pan Starosta wyjaśnił, że wraz z Panią Dyrektor PZD przyjechał na sesję,
aby rozmawiać o roku 2019 i 2020, a nie latach kolejnych, gdyż nie chce składać obietnic
bez pokrycia. Realizacja inwestycji z budżetu powiatu, czy też gminy nie jest sukcesem,
sukcesem można nazwać realizację inwestycji po uzyskaniu na nią pieniędzy ze środków
zewnętrznych. Dlatego Starostwo pozyskuje środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
gdzie rocznie można złożyć 3 wnioski na cały powiat i należy myśleć również o innych
gminach. Tak samo jak Starostwo może pozyskać środki na drogę Gulin – Wsola –
Wojciechów, Pan Starosta wspomina, iż wielokrotnie użył słowa „jeśli”, i jeżeli Starostwo
pozyska środki z FDR to prace na tej drodze rozpoczną się po nowym roku, podkreślił raz
jeszcze że nie chce składać obietnic bez pokrycia.
Radna Patrycja Bartula – Jakubowska prosi o zwrócenie uwagi na chodnik, który znajduje
się przy drodze powiatowej w Jedlińsku w stronę Starych Zawad, przy jednej z posesji na
ulicy Konopnickiej zapada się chodnik. Dodatkowo wspomniała o tym, że przydały by się
bezpieczne przejścia dla pieszych na drodze powiatowej, gdzie powstają nowe
zabudowania (ul. Prusa w Jedlińsku). Radna rozumie, że w tym roku budżet może nie
pozwolić na wykonanie tych zadań, jednak w prosi by w przyszłej perspektywie zostało
to wykonane. Ponadto prosi o wyjaśnienie co z kablem, który został znaleziony przy
przebudowie ul. Ogrodowej w Jedlińsku.
W odpowiedzi Pani Dyrektor PZD powiedziała, że kabel został odkryty, podczas
prowadzenia prac na parkingu przy ZSP w Jedlińsku. Kabel nie jest zlokalizowany na
mapach, odbyło się spotkanie z PGE, zapytano tutejszy Urząd, czy wydawano zezwolenie
na umieszczenie kabla w działce stanowiącej własność Gminy, która to oddana jest
w trwały zarząd ZSP w Jedlińsk, aby dotrzeć do właściciela tego kabla. Energetyka
twierdzi, że to urządzenie (kabel) nie należy do nich, jest podejrzenie, że może być to
szkieletowa sieć szerokopasmowa. W związku z tym na chwilę obecną prace są
wstrzymane, Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania robót, jednak
prace na ciągu drogi powiatowej są wykonywane. Urządzenie nie koliduje z budową drogi
powiatowej, a z budową parkingu. Obecnie trwają rozmowy jak rozwiązać ten problem.
Pani Dyrektor PZD prosi, aby rejon energetyczny wykonał remont sieci
elektroenergetycznej gdyż, wykonanie tego remontu przez Rejon Energetyczny w
późniejszym terminie będzie skutkował potrzebą rozkopania już wykonanej inwestycji.
Wobec tego zasadnym byłoby, aby przełożyć budowę chodnika przy ZSP na rok następny,
aby Rejon Energetyczny Radom, mógł wykonać remont sieci elektroenergetycznej.
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Natomiast prace na drodze powiatowej Starostwo chce zakończyć w tym roku. Starostwo
wystąpi do Gminy o przedłużenie do czerwca 2020 roku zadania polegającego na budowie
parkingu, aby RE Radom mógł wykonać swoją inwestycję.
Radny Pan Maciej Makulski w ramach żartu powiedział, że można by przeciąć kabel, który
uniemożliwia dokończenie inwestycji, a wtedy na pewno jego właściciel szybko by się
znalazł. Pan Radny skierował do Pani Dyrektor PZD, uwagi mieszkańców odnośnie
budowy drogi powiatowej w Jedlińsku, były to:
- ustawienie zakazu parkowania na chodniku przy cmentarzu na całej długości
ogrodzenia lub wprowadzić ograniczenia czasowe czasu parkowania,
- prośba o wyprofilowanie skrzyżowania ulicy Ogrodowej i ulicy Armii Krajowej.
W odpowiedzi Pani Dyrektor PZD powiedziała, że tematem ustawiania znaków zajmuje
się Zespół inżynierii ruchu, który wykonuje objazdy dróg pod kontem bezpieczeństwa
ruchu drogowego, każda zmiana organizacji ruchu wymaga zaopiniowania w Gminie,
uzgodnienia z Policją, nie można w sposób dowolny ustawiać znaków. Pani Dyrektor
prosi, aby wystąpić w tej sprawie z pismem do Starostwa Powiatowego.
Radny Pan Wojciech Kowalczyk, pyta, czy przy inwestycji budowy drogi na Piastowie nie
można by wykonać remontu drogi (odcinek ok. 10 m) w stronę kościoła we Wsoli zaraz
przy światłach, z racji, że jest on w bardzo złym stanie.
W odpowiedzi Pani Dyrektor PZD powiedziała, ze odcinek ten najprawdopodobniej jest
w zarządzie Zarządu Województwa, a więc dbanie o to skrzyżowanie jest w ich
obowiązku. Powiat nie może remontować dróg, które nie są w jego zarządzie.
Jednocześnie pani Dyrektor mówi, ze przekaże sugestie odnośnie tego skrzyżowania do
Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek zapytał panią Dyrektor o przebudowę drogi
w Woli Gutowskiej, w momencie gdy kończy się wiadukt na zachodniej obwodnicy
Radomia GDDKiA łącząc tą drogę z droga powiatową wybudowała jednemu
mieszkańcowi zły podjazd do posesji. Pan Przewodniczący prosi, aby zorganizować
spotkanie wyjazdowe, aby zobaczyć jak ten problem wygląda i znaleźć rozwiązanie.
W odpowiedzi Pani Dyrektor PZD oznajmiła, że nie jest to jedyny problem na tej drodze,
zarówno Inspektor Budowy jak i Kierownik o tym wiedzą, kolejnym problemem jest
zwężenie studni, które zostało wykonane na tym terenie, na etapie budowy obwodnicy
Starostwo wnioskowało, aby kanał był umieszczony w odpowiednim miejscu, obecnie to
Starostwo musi zrobić projekt i po uzgodnieniu z GDDKiA będą mogli rozwiązać ten
problem, ale też w granicach na jakich pozwoli na to Generalna Dyrekcja. Ze względu na
to, że działka ta należy do Skarbu Państwa to, aby poprawić ten wjazd trzeba wykonać
szereg uzgodnień. Starostwo ponad miesiąc temu wystąpiło do GDDKiA z pismem
o udostępnienie projektu budowlanego obwodnicy, aby zobaczyć jak należy
zaprojektować podłączenie się do wpustu, jednak do dnia dzisiejszego nie mają
odpowiedzi od Generalnej Dyrekcji. Starostwo jest w kontakcie z Zarządcą dróg
krajowych jednak nie chce składać obietnic bez pokrycia, że problem ten zostanie
rozwiązany, gdyż Starostwo uzależnione jest w tej kwestii od zarządcy dróg krajowych.
Przewodniczący Rady odpowiedział, iż on nie oczekuje obietnic, sprawa została dokładnie
wyjaśniona, jednak zauważył, że może to powodować znaczne utrudnienia w ruchu.
Pan Sołtys z Piaseczna zapyta, czy Pan Starosta wie coś na temat wjazdu do biura
powiatowego ARiMR w Radomiu, gdyż obecnie, aby dostać się do biura ARiMR należy
przejechać przez bramki, które są na giełdzie rolnej w Radomiu, jest to dość uciążliwe dla
rolników. Czy Pan Starosta ma na to jakiś wpływ.
W odpowiedzi Pan Starosta powiedział, ze ARiMR jest spółką państwową i powiat nie ma
na to wpływu.
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Pan Sekretarz poprosił Pana Starostę o rozważenie opcji, aby przy inwestycjach
drogowych przyjąć zasadę „jedna działka, jeden wjazd” oraz o zwiększenie ilości dróg
rowerowych na terenie Gminy Jedlińsk.
Pan Starosta w odpowiedzi poinformował, iż on też chciałby, aby stosować zasadę „jedna
działka, jeden wjazd”, ale przepisy stanowią, iż podmiot publiczny przy
budowie/przebudowie drogi ma kierować się zasadą odtwarzania istniejących wjazdów,
czyli takich, które istnieją na mapie, a nie wjazdów umownych. Wszyscy mieszkańcy
informowani są o zamiarze projektowania, lub wykupu działek i na tym etapie mogą
realizować wjazdy i jeśli na tym etapie nie zgłoszą wjazdu to w trakcie realizacji
inwestycji mają pretensje. Natomiast łączenie wjazdów jest praktyczne. Jeśli chodzi
o ścieżki rowerowe, wizja budowy tych ścieżek była przyjęta przez poprzednią Radę
Powiatu i obecnie realizując inwestycje Powiat realizuje je razem ze ścieżkami,
przykładem może być tu Gmina Zakrzew na której Powiat w roku 2019 realizuje taką
inwestycje na kwotę około 35 milionów. Wykup gruntów pod ścieżki rowerowe jest
kosztem niekwalifikowanym, który w 100% leży po stronie Starostwa, są to pieniądze,
które się wydaje a na samym początku, a nie widać efektu.
Pan Waldemar Dabiński mówił odnośnie wjazdów na drodze powiatowej Jedlińsk –
Łukawa, podczas projektowania, były przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami
w świetlicy w Lisowie, czy jest możliwość, aby wykonywać szersze wjazdy na działki,
nawet za dopłatą od strony użytkownika, tak, aby maszyny rolnicze bez żadnych
przeszkód się mieściły. Pan Radny ma prośbę ma przyszłość, by zainteresowani
mieszkańcy mogli dopłacać do szerszych wjazdów na działkę.
W odpowiedzi Pani Dyrektor PZD odparła, że zainteresowani użytkownicy zgłaszają się
do Starostwa powiatowego i za dopłatą wjazdy są poszerzane, jednak szerokość wjazdu
nie może być szersza niż szerokość jezdni i jeśli jezdnia ma szerokość 6 m to wtedy wjazd
maksymalnie może mieć 6 metrów. Proceder poszerzania wjazdów na wniosek
zainteresowanego jest prowadzony przez Starostwo Powiatowe. Obecnie Starostwo
prowadzi konsultacje w formie elektronicznej, każda dokumentacja jest zamieszczana na
stronie internetowej, następnie zostają wysyłane informacje do Gmin o poinformowaniu
mieszkańców o zamieszczeniu dokumentacji i możliwości ustosunkowania się do niej.
Obecnie projekty wykonywane są bardzo szczegółowo. Niekiedy mieszkańcy, którzy są
niezadowoleni, ponieważ nie mają zaprojektowanych wjazdów, gdyż fizycznie na mapach
tego wjazdu nie ma, odwołują się do SKO. Starostwo Powiatowe nie może wydatkować
finansów publicznych na zajazdy/wjazdy na nieruchomości, gdy faktycznie ich nie ma,
ponieważ ktoś w przyszłości planuje odpisać lub sprzedać działki i dzięki temu, ze zjazd
zostanie wybudowany podniesie się wartość ich nieruchomości. To właściciel
nieruchomości jest zobowiązany do budowy/przebudowy oraz utrzymania
zjazdu/wjazdu na działkę. Jeżeli przy budowie/przebudowie drogi są wnioski, że wjazd
istniał Starostwo Powiatowe sprawdza czy rzeczywiście wjazd był i jeśli to się
potwierdza, to taki wjazd zostaje zrobiony. W przypadku gdy jednak wjazd nie istnieje,
zainteresowany mieszkaniec może po wcześniejszym złożeniu wniosku otrzymać decyzję
lokalizacyjną, a następnie na etapie budowy zjazd ten zostanie wykonany, a mieszkaniec
dostanie fakturę za wykonanie tej roboty budowlanej.
Pan Starosta wspomniał o projektantach, którzy realizują projekty „zza biurka” nie
przyjeżdżając wcześniej na drogę. Jest to spowodowane faktem, że najczęściej tacy
Projektanci dają najniższe ceny w przetargach, które muszą być ogłaszane zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych.
Na koniec Pan Wójt podał przykład, kiedy to w poprzedniej kadencji wraz z Panem
Sekretarzem, był na spotkaniu w Starostwie Powiatowym na którym to zabiegał
o przebudowę ulicy Ogrodowej w Jedlińsku wraz z budową parkingu przy ZSP i obecnie
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Gmina dopłaca 35% z sumy, która została po przyznaniu dofinansowania z FDS, podczas
gdy w poprzedniej kadencji Gmina proponowała Starostwu dużo większą kwotę, jednak
nie było przychylności ze Strony Pana Starosty, który wtedy sprawował tą funkcję. Pan
Wójt dziękuje, za przybycie oraz dziękuje Panu Staroście oraz Państwu Radnym, za to, że
mimo, iż czasami spotkania są burzliwe to widać owoce tej współpracy. Jest wiele
problemów, ale najważniejsze by te problemy razem rozwiązywać. Pan Wójt podziękował
również za zorganizowanie dożynek Gminno-Powiatowych, wszystkim osoba które brały
udział w organizacji tej imprezy. Podziękował również za organizacje punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Jedlińsk, który będzie znajdował się w
siedzibie CKiKF.
O godzinie 10:35 Pan Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy, a Pan Starostwa wraz
z Panią Dyrektor opuścili obrady Rady Gminy Jedlińsk. Po przerwie obrady wznowiono.
Ad 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek poinformował, że Sołtysi mają do
odbioru plakaty odnośnie Wigilii na rynku w Jedlińsku oraz że przedstawiciele DPS
w Jedlance sprzedają stroiki świąteczne przy sekretariacie. Pan Przewodniczący odczytał
odpowiedź Urzędu Gminy na pytania przedsiębiorców, pismo to stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Radna Pani Patrycja Bartula-Jakubowska zapytała, czy Radni dostaną kopie tego pisma,
w odpowiedzi Pan Przewodniczący wyjaśnił, że pismo zostanie w Biurze Rady oraz
zostanie dołączone do protokołu.
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Biura Rady
w okresie międzysesyjnym i sposobach ich załatwienia oraz przedstawił podstawowe
informacje z zakresu pracy Rady Gminy.
Pan Przewodniczący przekazał również informacje o konsultacjach społecznych
przy sporządzaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza
aglomeracjami, poprosiła Państwa Radnych oraz Sołtysów o poinformowanie
mieszkańców o konsultacjach.
Radna Pani Patrycja Bartula-Jakubowska pytała, czy ochrona przed hałasem dotyczy
również Urzędu Gminy w Jedlińsku i czy ktoś z Urzędu będzie uczestniczył w tych
konsultacjach.
W odpowiedzi Pan Przewodniczący wraz z Panią Skarbnik poinformowali, iż takie ekrany
miały zostać zamontowane w Jedlance (Kępiny) przy drodze E7, jednak w tamtym
monecie prace te zostały zaniechane, gdyż przedsiębiorcy mający swoje siedziby w tych
okolicach zgłosili swój sprzeciw. Natomiast przedstawicielem Gminy w konsultacjach
będzie Pan Piotr Okleja – Kierownik Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki
Gruntami.
Radny Pan Dariusz Lipiński, poprosił o sprecyzowanie wypowiedzi, czy chodzi o trasę nr
S7 czy trasę nr 7.
Ad 6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek oddał głos Panu Wójtowi.
W okresie międzysesyjnym zostało wykonane:
- na prośbę Wsi Wola Gutowska oraz Wsola mieszkańców zakupiono i zamontowano
znaki ograniczające tonaż,
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- zakończono inwestycję polegającą na przebudowie grogi gminnej Piastów Poręby etap
II,
- wyremontowano skrzyżowanie ulic Łąkowej z Kościelną w Wielogórze,
- wyremontowano skrzyżowanie ulic Długiej z Relaksową w Wielogórze.
Odbyło się spotkanie w PGE RE Radom w roku 2020 odbędzie się duża modernizacja sieci
elektroenergetycznej w Jedlińsku.
Ad 7. Podjęcia uchwał:
Ad 7A. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026.
Głos w tej sprawie zabrała Pani Skarbnik informując, że projekty uchwał nr 1 i 2 są tak
naprawdę Uchwałami „czyszczącymi” budżet na rok 2019. Zmiany w tych uchwałach
polegają na:
- wprowadzeniu dochodów do budżetu gminy, CUW oraz szkoły wypracowały drobne
dochody,
- zwiększono dochody dla Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- zmniejszenie przychodów i wydatków (tj. pożyczka z WFOŚiGW - pieniądze zostały
przesunięte na 2020 rok),
- zwiększono kwotę na OSP,
- zwiększono kwotę przeznaczoną na odpady komunalne.
Pani Skarbnik poinformowała, że w czasie, kiedy materiały zostały wysłane do Państwa
Radnych, a sesją wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, zwiększająca wydatki na
500+, w związku z tym budżet ulega zmianie i uchwała jaka zostanie przedstawiona Panu
Przewodniczącemu do podpisu zostanie zwiększona o tą dotację.
Radny Pan Waldemar Dabiński zapytał na jaki cel zwiększane są środki na Gminną
Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
W odpowiedzi Pani Skarbnik powiedziała, że środki te rozdysponowuje Gminna Komisja
Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Wojciech Kowalczyk, poinformował, ze
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 1 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIV/63/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2019 – 2026.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Dariusz
Lipiński (ZA), Maciej Makulski (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Robert Rędzia (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Wojciech
Kowalczyk (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Patrycja
Bartula-Jakubowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA).
Ad 7B. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 2 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIV/64/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA),
Robert Rędzia (ZA), Maciej Makulski (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Waldemar Dabiński
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(ZA), Lidia Żurowska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Janusz
Mazurek (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA),
Wojciech Kowalczyk (ZA), Dariusz Lipiński (ZA).
Ad 7C. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 3 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
Pan Przewodniczący poinformował, iż projekty uchwał nr 3, 4 oraz 5 zostaną omówione
jednocześnie.
Głos w tej sprawie zabrała Pani Skarbnik informując o podstawowych zmianach w tych
projektach uchwał. Po rozmowach z Radnymi oraz z Przedsiębiorcami, zostały
przygotowane projekty uchwał, które zakładają wzrost podatków w wysokości 5% oraz
uchwała, która obniża średnią cenę skupu żyta, która została przedstawiona przez
Prezesa GUS z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. Jest to podyktowanie
między innymi suszą która wystąpiła w roku 2019.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Wojciech Kowalczyk, poinformował, ze
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.
Radny Pan Waldemar Dabiński podziękował zarówno Radnym, Władzom Gminy, jak
i Przedsiębiorcą za wypracowanie wspólnego stanowiska.
Jedna z Mieszkanek Wielogóry zapytała, czy Radni mogą otrzymać dokumenty w sprawie
umorzenia podatku dla Lotniska w Piastowie.
W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, że odpowiedź na to pytanie została zawarta
w odpowiedzi na pismo Przedsiębiorców. Natomiast Pan Przewodniczący odpowiedział,
że jeśli ktoś z Radnych będzie potrzebował takich dokumentów powinien sam wystąpić
z pismem do Urzędu.
Radny Pan Waldemar Dabiński powiedział, że wystąpi z takim pismem do Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 3 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIV/65/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 2020.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Maciej Makulski
(ZA), Lidia Żurowska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
Dariusz Lipiński (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA),
Łukasz Kurek (ZA), Tomasz Plewiński (ZA).
Ad 7D. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 4 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 4 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIV/66/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Dariusz Lipiński
(ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Robert Rędzia (ZA),
Tomasz Plewiński (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
Wojciech Kowalczyk (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Ewa Ofiara (ZA),
Janusz Mazurek (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA).
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Ad 7E. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 5 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
rok 2020.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 5 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 13 głosami za, jednym głosem
wstrzymującym się przyjęto Uchwałę nr XIV/67/2019 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Zbigniew
Dobosz (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Maciej Makulski
(ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Lidia
Żurowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Janusz
Mazurek (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ).
Ad 7F. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku.
Głos w tej sprawie zabrał Pan Sekretarz informujśc, że projekt tej uchwały tyczy się tzw.
Turysty, chodzi o to, aby w przyszłości na tym terenie nie powstał supermarket, ale
miejsce, gdzie mieszkańcy Jedlińska i okoli będą mogli się spotykać, np. restauracja lub
kawiarnia. Po uchwaleniu planu, będzie możliwość sprzedania działki, bez możliwości,
aby inwestor wykorzystał ten teren na cele inne niż ujęte w MPZP.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert Rędzia,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 6 i poprosił Radę
o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIV/68/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej
w Jedlińsku.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Lidia Żurowska
(ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Patrycja BartulaJakubowska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Robert Rędzia (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
Dariusz Lipiński (ZA), Waldemar Dabiński (ZA).
Ad 7G. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 7 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XXX/25/2014 z dnia 8 maja
2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg
gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg.
Głos w tej sprawie zabrał Pan Sekretarz informując, że jest to uchwała regulująca oraz
zmniejszająca opłaty za zajęcia pasa drogowego w odniesieniu do obiektów
infrastruktury telekomunikacyjnej.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Pan Tomasz Plewiński,
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 7 i poprosił Radę o głosowanie.
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W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIV/69/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XXX/25/2014
z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Ewa Ofiara (ZA), Magdalena TrzmielWieteska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Maciej Makulski (ZA), Lidia
Żurowska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA),
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Janusz
Mazurek (ZA), Tomasz Plewiński (ZA).
Ad 7H. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 8 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jedlińsk.
Pa Sekretarz wyjaśnił, ze Gmina jest zobowiązana do przyjęcia Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji zgodnie z programami ochrony powietrza obowiązującymi
w województwie mazowieckim.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert Rędzia,
poinformował, o pracach Komisji nad tą uchwałą oraz że zakłada ona dofinansowania do
wymiany nieefektywnych kotłów. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Pani Patrycja Bartula – Jakubowska zapytała, jak mieszkańcy mają potwierdzać, że
nie spalają w kotłach mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu
0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20
proc. (np. mokrego drewna).
W odpowiedzi Pan Sekretarz poinformował, że każdorazowy zakup opału powinien być
potwierdzony certyfikatem.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 8 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIV/70/2019 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Jedlińsk.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Dariusz
Lipiński (ZA), Maciej Makulski (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Magdalena TrzmielWieteska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA),Wojciech Kowalczyk (ZA), Ewa
Ofiara (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA).
Ad 7I. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas
oznaczony do 3 lat.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert Rędzia,
poinformował, że uchwała ta dotyczy wjazdu na stacje LPG przy wjeździe do Jedlińska
oraz że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 9 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIV/71/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
na czas oznaczony do 3 lat.
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Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Barbara Kołodziejska (ZA), Lidia
Żurowska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Waldemar
Dabiński (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
Łukasz Kurek (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA),
Maciej Makulski (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA).
Ad 8. Sprawy różne
Radna Pani Lida Żurowska w imieniu swoim, Pana Sołtysa oraz Mieszkańców
podziękowała za wykonanie II etapu budowy drogi gminnej Piastów – Poręby.
Radna Pani Ewa Ofiara prosi o ustawienie znaków na sołectwie Bierwce.
Radna Pani Patrycja Bartula – Jakubowska pyta, czy można zwołać wspólnie wszystkie
Komisje Rady Gminy Jedlińsk w celu omówienia budżetu.
Radny pan Waldemar Dabiński, pyta kiedy odbędzie się następna sesja, czy przed czy po
świętach.
Pani Skarbnik poinformowała, że ostatnia sesja planowana jest na 30 grudnia, uchwała
w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej oraz uchwała budżetowa gminy na rok 2019
zostanie przedstawiona Państwu Radnym tuż przed sesją, gdyż uchwały te będą
uchwałami „czyszczącymi” budżet za rok 2019.
Radna Pani Magdalena Trzmiel-Wieteska zaproponowała, aby zorganizować spotkania na
sołectwach w celu omówienia podwyżki opłaty za odpady, gdyż wiele osób tego nie
rozumie, a może wspólnie znajdzie się rozwiązanie, aby opłaty za odpady komunalne były
mniejsze.
Radna Pani Patrycja Bartula-Jakubowska zauważyła, że ostatnio Pan Przewodniczący
mówił, że Sołtysi powinni być obecni na sesji, proponuje, aby jakoś nagrodzić Sołtysów,
którzy przychodzą na sesje.
Radny Pan Dariusz Lipiński zauważył, że coraz mniej osób jest chętnych na to by zostać
Sołtysem, mówi, aby nie zniechęcać ludzi do pracy jako Sołtysa, gdyż takie restrykcje,
mogą prowadzić do tego, ze nikt nie będzie chciał byś Sołtysem.
Ad 9. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek o godzinie 12.50 zamknął obrady
XIV sesji Rady Gminy.
Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kurek
Protokołowała
Wasiłek Klaudia
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Protokół głosowania
XIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-11-28
Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Jedlińsk
Za (14)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Dariusz Lipiński (ZA)
Waldemar Dabiński (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Ewa Ofiara (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)

Protokół głosowania
XIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-11-28
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Jedlińsk
Za (10)
Przeciw (2)
Wstrzymało się (2)
PRZYJĘTO
Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ)
Maciej Makulski (ZA)
Waldemar Dabiński (PRZECIW)
Tomasz Plewiński (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Ewa Ofiara (WSTRZYMAŁ SIĘ)
Zbigniew Dobosz (PRZECIW)
Barbara Kołodziejska (ZA)

Protokół głosowania
XIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-11-28
Projekt Uchwały nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2019 – 2026
Za (14)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Waldemar Dabiński (ZA)
Dariusz Lipiński (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Ewa Ofiara (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)

Protokół głosowania
XIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-11-28
Projekt Uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Za (14)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Waldemar Dabiński (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Ewa Ofiara (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Dariusz Lipiński (ZA)

Protokół głosowania
XIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-11-28
Projekt Uchwały nr 3 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
rok 2020
Za (14)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Waldemar Dabiński (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Ewa Ofiara (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Dariusz Lipiński (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)

Protokół głosowania
XIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-11-28
Projekt Uchwały nr 4 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Za (14)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Maciej Makulski (ZA)
Dariusz Lipiński (ZA)
Waldemar Dabiński (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Ewa Ofiara (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)

Protokół głosowania
XIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-11-28
Projekt Uchwały nr 5 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na rok 2020
Za (13)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (1)
PRZYJĘTO
Waldemar Dabiński (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Dariusz Lipiński (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Ewa Ofiara (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ)

Protokół głosowania
XIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-11-28
Projekt Uchwały nr 6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku
Za (14)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Maciej Makulski (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Ewa Ofiara (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Dariusz Lipiński (ZA)
Waldemar Dabiński (ZA)

Protokół głosowania
XIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-11-28
Projekt Uchwały nr 7 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XXX/25/2014 z dnia
8 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego
dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg
Za (14)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Ewa Ofiara (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Dariusz Lipiński (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Waldemar Dabiński (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)

Protokół głosowania
XIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-11-28
Projekt Uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Jedlińsk
Za (14)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Waldemar Dabiński (ZA)
Dariusz Lipiński (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)
Ewa Ofiara (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)

Protokół głosowania
XIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk

2019-11-28
Projekt Uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony do 3 lat
Za (14)
Przeciw (0)
Wstrzymało się (0)
PRZYJĘTO
Barbara Kołodziejska (ZA)
Lidia Żurowska (ZA)
Robert Rędzia (ZA)
Ewa Ofiara (ZA)
Dariusz Lipiński (ZA)
Waldemar Dabiński (ZA)
Janusz Mazurek (ZA)
Tomasz Plewiński (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA)
Łukasz Kurek (ZA)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Maciej Makulski (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA)

