Protokół nr XIX/2020
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 28.05.2020 r.
Obrady XIX sesji Rady Gminy w Jedlińsku otworzył o godz. 9.00 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, Radcę Prawnego Panią Sylwię Dąbrowską.
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 XVII Sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
5. Raport o stanie gminy:
A. debata nad raportem,
B. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Jedlińsk
wotum zaufania – projekt nr 1.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2019 rok:
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r. wraz z uzasadnieniem,
 przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium,
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jedlińsk w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania
budżetu za 2019 r.,
 przedstawienie opinii przez przewodniczących stałych komisji Rady dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,
 dyskusja,
 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania
finansowego – projekt nr 2,
 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – projekt nr 3.
7. Podjęcia uchwał w sprawie:
A. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury
– projekt nr 4 ,
B. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok zakładu opieki
zdrowotnej – projekt nr 5,
C. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026 – projekt nr
6,
D. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 7,
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E. udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu – projekt nr
8,
F. zwolnienia samorządowego zakładu budż etowego - Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Jedlinsku z obowiązku wpłaty do budż etu Gminy Jedlinsk nadwyż ki
srodków obrotowych za 2019 rok – projekt nr 9,
G. ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących
organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jedlińsk – sołtysów –
projekt nr 10,
H. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt – projekt nr 11,
I. pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk
poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej – projekt nr 12,
J. pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk
poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej – projekt nr 13,
K. zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2020 – projekt
nr 14.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad 2. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jakieś uwagi do zaproponowanego
porządku obrad.
Radny Pan Dariusz Lipiński pyta czy w podpunkcie przedstawienie opinii przez
przewodniczących stałych komisji Rady dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2019 r. – wygłaszane są opinie tylko Przewodniczących Komisji, czy opinie
członków Komisji wygłaszane przez Przewodniczących Komisji.
W odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że są to opinie członków
Komisji wygłaszane przez Przewodniczących Komisji.
Radny Pan Waldemar Dabiński wystąpił z wnioskiem formalnym, aby wykreślić
podpunkt G z punku 7 porządku obrad (projekt nr 10).
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 6 głosami za, 7 głosami przeciw oraz jednym
głosem wstrzymującym się odrzucono wniosek formalny.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Dariusz
Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Tomasz Plewiński (PRZECIW),
Maciej Makulski (PRZECIW), Robert Rędzia (PRZECIW), Łukasz Kurek (PRZECIW), Marcin
Drewnowski (PRZECIW), Wojciech Kowalczyk (PRZECIW), Lidia Żurowska (PRZECIW),
Barbara Kołodziejska (ZA).
Radny Pan Waldemar Dabiński wystąpił z wnioskiem o usunięcie z punktu 6 porządku
obrad podpunktu przedstawienie opinii przez przewodniczących stałych komisji Rady
dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 8 głosami za, 3 głosami przeciw oraz trzema
głosami wstrzymującymi się przyjęto wniosek formalny.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Dariusz
Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Maciej Makulski
(WSTRZYMAŁ SIĘ), Tomasz Plewiński (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Zbigniew Dobosz
(ZA), Lidia Żurowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Robert Rędzia (ZA), Magdalena
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Trzmiel-Wieteska (PRZECIW), Łukasz Kurek (PRZECIW),
(PRZECIW), Ewa Ofiara (WSTRZYMAŁ SIĘ).

Marcin

Drewnowski

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że odbędzie się głosowanie nad
zmienionym porządkiem obrad w którym wykreślony został punkt: przedstawienie opinii
przez przewodniczących stałych komisji Rady dotyczącej sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2019 r.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 12 głosami za, dwoma głosami przeciw oraz
jednym głosem wstrzymującym się przyjęto porządek obrad.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Robert Rędzia (ZA),
Dariusz Lipiński (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW), Wojciech
Kowalczyk (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Waldemar Dabiński (PRZECIW), Zbigniew Dobosz
(WSTRZYMAŁ SIĘ).
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto protokół z XVII sesji
Rady Gminy.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (ZA,) Magdalena
Trzmiel-Wieteska (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Maciej Makulski (ZA), Lidia Żurowska
(ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA),
Tomasz Plewiński (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Ewa Ofiara
(ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Robert Rędzia (ZA).
Ad 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek poinformował o pismach, które
wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert
Rędzia poinformował, że Komisja obradowała 27 maja i zajmowała się opiniowaniem
uchwał w zakresie tematycznym Komisji oraz zapoznała się z Raportem o stanie Gminy
za 2019 rok.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Magdalena Trzmiel-Wieteska
poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26 maja zajmowała się opiniowaniem
uchwał w zakresie tematycznym Komisji.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rozwoju i Promocji Pan Waldemar
Plewiński poinformował, że Komisja obradowała w dniu 27 maja i zajmowała się
opiniowaniem uchwał w zakresie tematycznym Komisji, wszystkie projekty zostały
zaopiniowane pozytywnie. Komisja zajmowała się również interpelacją Radnego Pana
Dariusza Lipińskiego w sprawie nieprawidłowości podczas wykonywania elewacji
w szkole w Starych Zawadach. W tym celu została powołana Komisja w składzie
Przewodniczący Komisji Pan Waldemar Plewiński, Radny Pan Dariusz Lipiński oraz
Pracownik Urzędu Gminy Pani Teresa Siejek-Danielewicz.
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Lidia Żurowska poinformowała, że Komisja
obradowała w dniu 12 maja. Podczas posiedzenia podejęto Uchwałę w sprawie wniosku
o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. Po dyskusji Komisja 4 głosami za 2 głosami
wstrzymującymi się pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu przez Wójta Gminy za
2019 r. i tym samym podjęła Uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi
absolutorium. Ponadto Komisja podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w Planie Pracy
Komisji Rewizyjnej co skutkuje koniecznością podjęcia uchwały w brzmieniu podanym
jak w projekcie nr 14.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Wojciech Kowalczyk
poinformował, że Komisja miała obradować w dniu 26 maja, jednak z powodu braku
quorum Komisja nie mogła się odbyć.
Ad 5. Raport o stanie gminy:
Ad 5 A. Debata nad raportem
Głos w tej sprawie zabrała Pani Radna Patrycja Bartula-Jakubowska zadając szereg
pytań odnośnie raportu o stanie gminy za rok 2019, m.in. o fundusz sołecki, o Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów na które oddziaływanie mają
wiatraki, wspominała o zatrważającej ilości dzieci, które spożywają alkohol, pytała
również o to z jakimi organizacjami pozarządowymi współpracuje Gmina,
o zameldowania z poza gminy. Wspomina o słabych wynikach egzaminów w szkołach na
terenie Gminy Jedlińsk.
Odpowiedzi na pytania udzielił Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk.
Ad 5 B. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Jedlińsk wotum zaufania.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 2 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę
nr XIX/37/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedlińsk wotum zaufania.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA), Dariusz
Lipiński (ZA), Maciej Makulski (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Zbigniew Dobosz
(ZA), Robert Rędzia (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Łukasz Kurek (ZA),
Ewa Ofiara (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA).
Ad 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2019 rok
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Robert Rędzia odczytał Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ra.163.2020 z dnia 28
kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z uzasadnieniem.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Żurowska odczytała Uchwałę Nr 1/2019
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kowalczyk odczytał Uchwałę
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ra.174.2020 z
dnia 21 maja 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
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Gminy Jedlińsk w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok
2019.
Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 2 Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 2 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 12 głosami za, brakiem głosów przeciw
dwoma głosami wstrzymującymi się, przyjęto Uchwałę nr XIX/38/2020 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2019
rok i sprawozdania finansowego.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Waldemar
Dabiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Dariusz Lipiński (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Wojciech
Kowalczyk (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ).”
Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 3 Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 3 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 12 głosami za, brakiem głosów przeciw
i dwoma głosami wstrzymującymi się, przyjęto Uchwałę nr XIX/39/2020 w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (WSTRZYMAŁ
SIĘ), Maciej Makulski (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Dariusz Lipiński
(ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Ewa Ofiara (ZA),
Wojciech Kowalczyk (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ).
Następnie Pan Wójt podziękował wszystkim za udzielenie absolutorium oraz za
współpracę zarówno w 2019 jak i 2020 roku.
Ad 7. Podjęcia uchwał:
Ad 7A. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 4 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji
kultury.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 4 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIX/40/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2019 rok instytucji kultury.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Robert Rędzia (ZA),
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Maciej Makulski (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA),
Tomasz Plewiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Magdalena TrzmielWieteska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA).
Ad 7B. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 5 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok zakładu
opieki zdrowotnej.
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 5 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIX/41/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2019 rok zakładu opieki zdrowotnej.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Waldemar
Dabiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska
(ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Wojciech
Kowalczyk (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Łukasz Kurek (ZA).
Ad 7C. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 6 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026.
Głos w sprawie projektów uchwał nr 6 i 7 zabrała Pani Skarbnik wyjaśniając, że
zmiany w budżecie polegają na: zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z
otrzymaniem dofinansowania na zakup komputerów dla szkół, wprowadzono również do
budżetu dotację dla GOPSu, otrzymano również dofinansowanie dla przedszkoli, środki
zabezpieczone w budżecie z tego tytułu przeznaczono na odpady komunalne,
wprowadzono również środki na Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi, ze
względu na zmniejszenie subwencji oświatowej zmniejszone są wydatki na oświatę
w budżecie gminy, zmniejszono również kwotę wpływu z PIT. Ze względu braku
możliwości realizacji zadania „Przebudowa odcinka Drogi Krajowej Nr 7 na odcinku
Jedlińsk-Wsola polegającego na urządzeniu ciągu pieszo-rowerowego (budowa mostu)”
kwota z tego zadania została przeniesiona na zadania inwestycyjne: „Budowa drogi
gminnej w Klwatce Szlacheckiej” kwota 6293,00 zł (dalsza wypłata odszkodowań),
191 031,62 zł – Pomoc dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na budowę drogi
w Piastowie, 34 000,00 zł na Budowę Kanalizacji we Wsoli, 220 000,00 zł dotacja dla OSP
Wielogóra na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, jest to dopełnienie
dotacji z innych instytucji. Wprowadzono również nowe zadanie polegające na zakupie
serwerów do Urzędu Gminy w Jedlińsku – wynika to z przeprowadzonego audytu
w Urzędzie, który wykazał, iż obecne serwery nie spełniają wymagań.
Radny Pan Dariusz Lipiński pyta, czy Urząd poczynił jakieś kroki, aby otrzymać
pozwolenie wodnoprawne z RZGW.
W odpowiedzi Pan Wójt wspomniał, że niejednokrotnie zostały prowadzone
rozmowy zarówno z Urzędem Marszałkowskim jak i Wodami Polskimi, jednak przez
obecną sytuację nie było możliwe uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wcześniej.
Radny Pan Waldemar Dabiński pyta czy Wójt czeka na dofinansowania ze środków
zewnętrznych, aby wykonać tą inwestycje.
Radna Pani Patrycja Bartula-Jakubowska pyta, co jeśli Gmina nie dostanie
dofinansowań, ze środków zewnętrznych?
W odpowiedzi Pan Sekretarz powiedział, że wykonanie ścieżki przez GDDKiA jest
dowodem na zaangażowanie Wójta w tą sprawę, jeśli nie będzie można wykonać tego
mostu ze środków zewnętrznych, zostanie wykonany ze środków własnych.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 6 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 9 głosami za, 2 głosami przeciw oraz trzema
głosami wstrzymującymi się przyjęto Uchwałę nr XIX/42/2020 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026.
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Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (PRZECIW), Maciej
Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ), Waldemar Dabiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Marcin
Drewnowski (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Robert Rędzia (ZA), Barbara Kołodziejska
(ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA),
Łukasz Kurek (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW), Zbigniew
Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ).
Ad 7D. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 7 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 9 głosami za, 2 przeciw, 3 wstrzymującymi
przyjęto Uchwałę nr XIX/43/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2020 rok.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (PRZECIW), Marcin
Drewnowski (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Waldemar
Dabiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Robert Rędzia (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Łukasz Kurek
(ZA), Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ), Ewa Ofiara (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA),
Wojciech Kowalczyk (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW), Zbigniew Dobosz
(WSTRZYMAŁ SIĘ).
Ad 7E. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 8 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 8 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 12 głosami za, jednym głosem przeciw oraz
jednym głosem wstrzymującym się przyjęto Uchwałę nr XIX/44/2020 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Maciej Makulski (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Robert Rędzia (ZA),
Wojciech Kowalczyk (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Zbigniew Dobosz
(ZA), Ewa Ofiara (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Dariusz Lipiński (PRZECIW),
Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ), Barbara Kołodziejska (ZA).
Ad 7F. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 9 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budż etowego - Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Jedlinsku z obowiązku wpłaty do budż etu Gminy Jedlinsk nadwyż ki
srodków obrotowych za 2019 rok.
Głos w tej sprawie zabrała Pani Skarbnik poinformowała, że ZGK utrzymuje się
z własnych środków i w roku 2019 wypracował nadwyżkę, którą chcą przeznaczyć na cele
inwestycyjne (ocieplenie budynku przy ul. Ogrodowej) w związku z tym został
przedstawiony projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 9 i poprosił Radę
o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIX/45/2020 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku z obowiązku wpłaty do budżetu
Gminy Jedlińsk nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok.
str. 7

Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Maciej Makulski (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Łukasz
Kurek (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Wojciech
Kowalczyk (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Ewa Ofiara (ZA).
Ad 7G. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 10 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych
i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jedlińsk sołtysów.
Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek poinformował,
ze projekt uchwały został dostosowany do zaleceń Wojewody.
Radny Pan Waldemar Dabiński pyta, którzy Radni wnioskowali o podwyżkę oraz
skąd to 5% pomniejszenia diety w przypadku nieobecności na Sesji czy Komisji.
Radna Pani Patrycja Bartula-Jakubowska zaznaczyła, że w obecnych ciężkich
czasach, kiedy ludzie tracą zarobki podwyżka diet nie jest wskazana.
Radna Pani Magdalena Trzmiel-Wieteska stwierdzała, że obecnie nie powinno być
podwyżki diet radnych, ludzie tracą pracę, brakuje środków na inwestycje.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 10 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 7 głosami za, 5 głosami przeciw oraz 2
głosami wstrzymującymi się przyjęto Uchwałę nr XIX/46/2020 w sprawie ustalenia
zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jedlińsk - sołtysów.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (PRZECIW),
Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Tomasz Plewiński (ZA), Robert Rędzia (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA),
Wojciech Kowalczyk (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW), Maciej Makulski
(WSTRZYMAŁ SIĘ), Ewa Ofiara (PRZECIW), Zbigniew Dobosz (PRZECIW), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (PRZECIW).
Ad 7H. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 11 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 11 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIX/47/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Tomasz Plewiński (ZA), Waldemar
Dabiński (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Robert Rędzia (ZA), Ewa
Ofiara (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Zbigniew
Dobosz (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Maciej Makulski (ZA),
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Lidia Żurowska (ZA).
Ad 7I. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 12 w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy
Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
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Głos w tej sprawie zabrał Pan Sekretarz informując, że zmiana kategorii tych dróg
przyczyni się również do zmiany parametrów przy ich budowie, stąd też projekty uchwał
nr 12 i 13.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 12 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIX/48/2020 w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na
terenie gminy Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Barbara Kołodziejska (ZA), Lidia
Żurowska (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Maciej Makulski (ZA), Wojciech Kowalczyk
(ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Dariusz Lipiński (ZA),
Tomasz Plewiński (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Łukasz
Kurek (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA).
Ad 7J. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 13 w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy
Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 13 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIX/49/2020 w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na
terenie gminy Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Waldemar
Dabiński (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Patrycja BartulaJakubowska (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Lidia
Żurowska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA),
Łukasz Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Ewa Ofiara (ZA).
Ad 7K. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 14 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2020.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 14 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XIX/50/2020 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Jedlińsk na rok 2020.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA),
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA),
Barbara Kołodziejska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Ewa Ofiara (ZA),
Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ), Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ).
Ad 8. Sprawy różne
Radny Pan Zbigniew Dobosz pyta o świetlicę w Mokrosęku w której na ścianie
wychodzi grzyb, przez brak wentylacji budynku, czy jest możliwość, aby budynek był
częściej wietrzony.
Radny Waldemar Dabiński wspomina o przystanku dla linii zastępczej PKP oraz
o możliwość spotkania z radą sołecką.
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Radna Pani Patrycja Bartula-Jakubowska pyta o to jak zmieniły się wpływy do
budżetu z PIT i CIT, jakie wystąpiły oszczędności w związku z brakiem konieczności
odśnieżania oraz braku zajęć w szkole.
Radna Pani Ewa Ofiara dziękuje za pozostawienie dotychczasowych oddziałów
przedszkolnych w Bierwcach oraz w imieniu Strażaków dziękuje za wóz strażacki dla OSP
w Bierwcach.
Radny Pan Dariusz Lipiński pyta o rozliczenie funduszu sołeckiego za 2019 rok
oraz co z tym funduszem na rok 2021. Pan Radny prosi o przekazanie informacji o
funduszu sołeckim do Sołtysów. Pyta również, czy nie zasadnym byłoby, ze względu na
pandemię oraz brak zajęć w przedszkolach/żłobkach zmniejszyć dotację dla
Niepublicznego Przedszkola „Gumisiowa Kraina”.
W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, że obecnie czekamy na interpretację
Regionalnej Izby Obrachunkowej co do funduszu sołeckiego na rok 2021. Jeśli chodzi
o Przedszkole „Gumisiowa Kraina” wyliczając dotację bierze się pod uwagę zużycie
prądu/wody z bieżącego miesiąca.
Radna Pani Magdalena Trzmiel-Wieteska w imieniu mieszkańców Nowej Woli
przypomina o oświetleniu w tej miejscowości, w Jedlance firma wykonująca gaz zasypała
przepust, pyta o chodnik w Kępinach, czy jest planowane odwołanie imprez oraz
o postępowania rozgraniczeniowe prowadzone przez Urząd.
Radny Pan Zbigniew Dobosz pyta o tzw. „targowicę” jaki jest cel podziału tej
nieruchomości, czy będzie jeszcze tam targ.
Radny Pan Maciej Makulski mówi, że dobrym posunięciem jest podział „targowicy”
na działki i sprzedaż działek za rozsądną cenę, nie za bezcen. Radny prosi o przychylenie
się do wniosku mieszkańców w sprawie protestu odnośnie budowy masztu 5G.
Radny Pan Wojciech Kowalczyk dziękuje Panu Wójtowi za prace porządkowe na
terenie sołectwa Wsola.
Radny Pan Marcin Drewnowski dziękuje Panu Wójtowi oraz Radnym za możliwość
pozyskania wozu strażackiego dla OSP Bierwce oraz za utwardzenie kawałka drogi
Wierzchowiny - Huta.
Radny Pan Robert Rędzia mówi o wzroście zatrudnienia w oświacie oraz
o rejonizacji, wspomina o tym, że w przyszłości może to skutkować brakiem środków
w budżecie na inwestycje.
Radna Pani Magdalena Trzmiel-Wieteska wspomina, że należy szukać
oszczędności gdzie tylko można, ale na dzieciach nie można oszczędzać.
Radna Pani Lidia Żurowska dziękuje Państwu Radnym za przychylenie się do
udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na budowę drogi w Piastowie.
Ad 9. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek o godzinie 12.30 zamknął obrady
XIX sesji Rady Gminy.
Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy

Protokołowała

Łukasz Kurek

Wasiłek Klaudia
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