Protokół nr XXIV/2020
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 29.10.2020 r.
Ad. 1 Obrady XXIV sesji Rady Gminy w Jedlińsku otworzył o godz. 9.40 Przewodniczący
Rady Gminy Pan Łukasz Kurek i przywitał Radnych, Wójta Gminy Pana Kamila
Dziewierza, Sekretarza Gminy Pana Andrzeja Pawluczyka, Skarbnika Gminy Panią Ilonę
Starzyńską oraz Panią Radcę Sylwię Dąbrowską.
Przewodniczący poinformował na wstępie, że sesja odbywa się w trybie on - line. Wyjaśnił
zasady korzystania z tabletów podczas sesji, a także o transmisji na żywo dla
mieszkańców na kanale Youtube.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy
15 radnych (Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu), a więc Rada jest
władna podejmować decyzje.

Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z Sesji XXIII.
Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
5. Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jedlińsk Informacji o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej, a także realizacji planu finansowego SPZOZ oraz instytucji
kultury.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
7. Podjęcia uchwał:
A. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/54/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30
października 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Jedlińsk – projekt nr 1,
B. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/55/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30
października 2019 r. 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. – projekt nr
2,
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C. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnym i oraz ustalenie 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 3,
D. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 –
projekt nr 4,
E. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr
5,
F. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku na rok
2021 – projekt nr 6,
G. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas
oznaczony do 3 lat – projekt nr 7,
H. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na lata 2021 – 2025 – projekt nr 8,
I. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026 –
projekt nr 9,
J. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok - projekt nr 10.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Ad. 2. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek odczytał porządek obrad. Zwrócił się do
radnych o uwagi do proponowanego porządku obrad.
Jako pierwszy uwagę zgłosił Radny Waldemar Dabiński. Postawił wniosek formalny o
usunięcie z porządku obrad pkt 7 A,B,C. Uważa, że są to uchwały ściśle ze sobą powiązane
jednak niedoprecyzowane i budzą pewne wątpliwości. Radny zwrócił się do Wójta Gminy
Jedlińsk Pana Kamila Dziewierza z pytaniem o termin nowego przetargu na wyłonienie
odbiorcy odpadów komunalnych z naszej gminy, jakie będą koszty? spytał również na
podstawie czego zostało opracowane wyliczenie stawki?
Pan Waldemar Dabiński poprosił, aby w tym celu zwołać komisję Gospodarki, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, która wraz z władzami Gminy zajmie stanowisko w tym temacie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek poddał pod głosowanie wniosek formalny
Pana Dabińskiego. Poinformował także, że jeśli uchwały zostaną odrzucone, zostaną
zwołane komisje w trybie zdalnym.
Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie w związku z postawionym wnioskiem
formalnym.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 7 głosów za, 7 przeciw i 1 wstrzymujący. Po
konsultacji z Radcą Prawnym Panią Sylwią Dąbrowską poinformował, że wniosek
formalny został odrzucony.
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Przewodniczący poinformował również, że punkt 7 litera A,B,C zostają w porządku obrad.
Ponownie spytał Radnych o uwagi do porządku obrad. Brak uwag.
Poprosił Radnych o głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
W głosowaniu brało udział 15 Radnych. 10 głosami za, 5 przeciw porządek obrad
został przyjęty. Głosowanie przedstawiało się w następująco: Marcin Drewnowski (ZA),
Zbigniew Dobosz (PRZECIW), Barbara Kołodziejska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Ewa
Ofiara (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW), Maciej Makulski (ZA),
Waldemar Dabiński (PRZECIW), Robert Rędzia (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Łukasz Kurek
(ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW), Dariusz Lipiński (PRZECIW), Wojciech
Kowalczyk (ZA), Janusz Mazurek (ZA).
Ad.3. Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z
XXIII sesji. W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 13 głosami za 2 wstrzymującymi
protokół został przyjęty.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Waldemar Dabiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Zbigniew Dobosz (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Ewa
Ofiara (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Dariusz Lipiński
(ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska
(WSTRZYMAŁ SIĘ).
Ad. 4. Informacje Przewodniczącego o pismach jakie wpłynęły do Biura Rady.









Z PSP w Jedlance wpłynęło pismo z prośbą o zabezpieczenie środków na 4 etap
remontu w szkole w Jedlance,
Pismo od Pani Magdaleny Trzmiel – Wieteski dotyczące budowy drogi
wewnętrznej w Jedlance,
Sołtys Nowej Woli Pani Aneta Prażnowska wraz z mieszkańcami skierowali pismo
dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej. Pismo zostało skierowane do
Przewodniczącego komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji.
Z Ministerstwa Środowiska wpłynęło pismo mieszkańca gminy, który złożył
skargę na Wójta Gminy Jedlińsk. Skarga dotyczyła zalewania terenu prywatnego
przez wody opadowe.
Do wiadomości Rady Gminy wpłynęła odpowiedź dla sołtys Pani Anety Celi
dotycząca czyszczenia rowu i przepustu. Odpowiedź otrzymał również Radny z
tego terenu.
Pismo od Pani Patrycji Bartuli – Jakubowskiej do Przewodniczącej Komisji
Wniosków, Skarg i Petycji.
Pismo od Wojewody dotyczącego oświadczeń majątkowych. Analiza nie wykazała
żadnych nieprawidłowości
Pismo od Sołtys Nowej Woli Pani Anety Prażnowskiej do Przewodniczącego
Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji w sprawie organizacji spotkania
dotyczącego famy fotowoltaicznej.
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Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący petycji skierowany do Ministerstwa
Oświaty i Nauki . Przewodniczący Rady odczytał wniosek dotyczący zwiększenia
subwencji oświatowej.
Złożenie petycji do Ministerstwa Ochrony Środowiska dotyczący wyłączenia z
obowiązku odbioru odpadów zielonych tj. liście , gałęzie, trawa. Przewodniczący
odczytał fragment stanowiska jakie zostało wystosowane w poprzednim roku.

Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk Pan Łukasz Kurek odczytał uchwałę składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 10 września 2020 roku w
sprawie opinii o przedłożonej Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy i
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu wykonania
planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Jedlińsk Pana Kamila
Dziewierza.
Wójt przedstawił zaawansowanie w realizacji inwestycji.












Budowa sieci wodociągowej w Płaskowie- inwestycja zakończona
Budowa sieci wodociągowej Mokrosęk- Jedlanka – w trakcie realizacji
Budowa drogi na ul. Jodłowej w Wielogórze – w trakcie realizacji
Przebudowa dróg z destruktu wybudowana przez firmę ZYKO DRÓG – odbiór
techniczny 30.10.2020 r.
Drogi w Lisowie - odbiór po Wszystkich Świętych
Położenie masy asfaltowej na drodze Klwaty- Kamińsk
Przebudowa drogi przy drodze powiatowej na terenie gminy Jedlińsk wraz z
ciągiem pieszo – rowerowym. Wiele uwag kierowanych było do Wójta, sołtysa
Pana Mariana Anduły oraz Radnej Gminy Jedlińsk Pani Lidii Żurowskiej. Po 1
listopada tego roku odbyło się spotkanie w terenie dotyczące uwag mieszkańców
na etapie budowy drogi.
Rozmowy dotyczące 2021 roku a także projektu przebudowy drogi w Jedlińsku od
ronda przy Zespole Szkolno Przedszkolnym do Urbanowa.
Spotkanie dotyczące działek, budowy hal na wysypisko śmieci i spalarni.
Remont w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku.

10:30 -10:40 przerwa
Ad.7.Podjęcia uchwał:
Ad.7A. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/54/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30
października 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Jedlińsk.

str. 4

Głos w sprawie tej Uchwały zabrał Pan Sekretarz Andrzej Pawluczyk. Poinformował, że
uchwała ma charakter porządkowy i dostosowuje się do uwag Sądu Administracyjnego w
Warszawie. Radny Robert Rędzia miał uwagi do pkt 16§22 projektu uchwał, który
dotyczył zwięzłej zabudowy. Poprosił o wyjaśnienie tego pojęcia. Odpowiedział Pan
Sekretarz mówiąc, że chodzi o ograniczenie wpływu hodowli zwierząt na zwartych
zabudowach, tam gdzie nie ma działalności rolniczej. Sekretarz powiedział, że termin
zwartej zabudowy nie jest uregulowany prawnie.
Do tej rozmowy dołączyła Radna Patrycja Bartula - Jakubowska, która oprócz pytań do
powyższego tematu miała uwagi dotyczące częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych. Na te pytanie ponownie odpowiedział Sekretarz Pan Andrzej Pawluczyk.
Częstotliwość odbioru odpadów to temat szerszy. Nikt z nas nie chce podwyżki jednak
gmina nie może dokładać z innych przychodów do tego systemu. Mniejsza częstotliwość
wynika z chęci oszczędności i ponoszenie mniejszych kosztów.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek poddał pod głosowanie projekt Uchwał
nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/54/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30
października 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Jedlińsk.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 9 głosów za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący.
Głosowanie przedstawiało się następująco: Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW),
Marcin Drewnowski (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Zbigniew Dobosz (PRZECIW),
Maciej Makulski (PRZECIW), Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW), Tomasz Plewiński
(ZA), Lidia Żurowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Robert Rędzia (ZA),
Janusz Mazurek (ZA), Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Waldemar Dabiński
(PRZECIW), Wojciech Kowalczyk (ZA).

Ad.7B. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
Uchwały nr 2 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/55/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30
października 2019 r. 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.
Pan Sekretarz poinformował, że nie ma żadnych zmian w tej uchwale jest to jedynie
kwestia porządkowa.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk poddał pod głosowanie
projekt Uchwały nr 2 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/55/2019 Rady Gminy Jedlińsk z
dnia 30 października 2019 r. 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.
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 9 głosami za, 5 przeciw, 1 wstrzymującym
Uchwała nr XXIV/66/2020 została przyjęta.
Głosowanie przedstawiało się następująco: Marcin Drewnowski (ZA),Waldemar
Dabiński (PRZECIW), Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Maciej Makulski (PRZECIW),
Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW), Lidia Żurowska (ZA), Zbigniew Dobosz
(PRZECIW), Tomasz Plewiński (ZA), Robert Rędzia (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Ewa Ofiara
(ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Patrycja
Bartula-Jakubowska (PRZECIW).
Ad 7C. Przewodniczący Rady przystąpił do procedowania nad projektem Uchwały nr 3
w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnym i oraz ustalenie 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.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały po czym zwrócił się z pytaniami do Wójta
Gminy. Pytania dotyczyły sposobu przedstawiania stawek, podwojenia stawek odpadów
niesegregowanych oraz bioodpadów np. makulatura, popiół.
Sekretarz odpowiedział, że Gmina musi zapewnić odbiór, leży to w gestii mieszkańców
czy będą w stanie zagospodarować sobie sami bioodpady m.in. makulaturę. Decydujący
wpływ na kwotę mają ilości oddawanych odpadów, które w gminie z roku na rok są coraz
większe. Jak powiedział Pan Sekretarz nie ma możliwości obniżenia stawki dotyczącej
popiołu.
Radny Marcin Drewnowski wyraził swój sprzeciw dotyczący podwyżki za odpady na
kwotę 22,00 zł. Powiedział, aby wypracować stanowisko na ten temat.
Magdalena Trzmiel – Wieteska poprosiła o wgląd do dokumentacji potwierdzającej
wzrost wyprodukowanych oddawanych odpadów w stosunku do roku poprzedniego. Pan
Sekretarz Andrzej Pawluczyk poinformował Radnych, że taka dokumentacja znajduje się
w Referacie Rolnictwa. Kolejne pytanie Radnej Magdaleny Trzmiel –Wieteski dotyczyło
kontroli ilości oddawanych odpadów.
Radny Robert Rędzia Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska podał ilości odpadów wielkogabarytowych zebranych od 2018-2020 roku




2018 r. – 68,3 ton (2 wywozy)
2019 r. – 100,5 ton ( 2 wywozy)
2020 r. – ok 84 ton (1 wywóz)

Radna Ewa Ofiara twierdzi, że mieszkańcy nie oddają dużych ilości odpadów więc fakt, że
w 2018 roku było dużo mniej niż w 2020 jest niezrozumiałe. Ponadto ludzie nie mają
pieniędzy na podwyżki a przez obecną sytuację zostają bez pracy.
Pan Sekretarz odpowiedział, że rozumie obecną sytuację ale również dochody gminy
spadają.
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Radny Dariusz Lipiński spytał czy kwota zadłużenie ok 300 000 zł ma tendencje malejącą,
rosnącą czy też utrzymuje się ? Czy starania Urzędu Gminy przynoszą jakieś efekty czy są
na takim samym poziomie. Pan Sekretarz Andrzej Pawluczyk odpowiedział, że są to
wahania. Na dzień dzisiejszy to 300 000 zł jednak nie ma to wpływu na stawkę Gmina
musi regulować faktury, które pokrywa ze swoich innych przychodów a tak nie powinno
to wyglądać.
Radna Patrycja Bartula – Jakubowska zadała pytanie dotyczące przekształcenia ZGK w
spółkę prawa handlowego. Prosi o kalkulacje. Sekretarz Pan Andrzej Pawluczyk
powiedział żeby ZGK mogło zgodnie z przepisem zostać przekształcone należałoby
wyłożyć kilkadziesiąt mln złotych na zakup sprzętu, samochodów. Leasing obciążył by
mieszkańców.
Radny Robert Rędzia postawił wniosek formalny o zmianę stawki z 22,00 zł na 20,00 zł i
z 42,00 zł na 40,00 zł wraz z oświadczeniem, że mieszkańcy korzystający z
kompostowników będą mieli stawkę niższą o 2 zł co da 18,00 zł za osobę na miesiąc.
Dzięki temu stawka będzie zwiększona od obecnej stawki o 4,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie w sprawie wniosku formalnego
Radnego Roberta Rędzi.
Radny Waldemar Dabiński poinformował Przewodniczącego Rady Łukasza Kurka, że nie
będzie brał udziału w tym głosowaniu.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 7 głosami za 6 przeciw i 1 wstrzymującym
wniosek formalny został przyjęty.
Głosowanie przedstawiało się następująco: Dariusz Lipiński (PRZECIW), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (PRZECIW), Barbara Kołodziejska (ZA), Zbigniew Dobosz (PRZECIW),
Łukasz Kurek (ZA), Marcin Drewnowski (WSTRZYMAŁ SIĘ), Ewa Ofiara (PRZECIW),
Robert Rędzia (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Lidia Żurowska
(ZA), Janusz Mazurek (ZA), Waldemar Dabiński (OBECNY), Maciej Makulski (PRZECIW),
Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW).
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek odczytał uchwałę po wprowadzeniu zmian.
Ad 7D. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
Uchwały nr 4 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2021.
Przewodniczący poprosił o uzasadnienie dotyczące projektów uchwał nr 4 i 5. Pan
Sekretarz odpowiedział, że jest to podwyżka 5%. Nie jest ona duża ale należy zachować
realną wartość przychodów ok 75000 zł w skali rocznej. Podwyżka na poziomie
waloryzacji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.
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W głosowaniu wzięło udział 14 osób 9 głosami za, 3 przeciw, 1 wstrzymującym Uchwała
nr XXIV/68/2020 została przyjęta
Udział w głosowaniu przedstawia się następująco: Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ
SIĘ), Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ), Dariusz Lipiński (ZA), Magdalena TrzmielWieteska (PRZECIW), Janusz Mazurek (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Łukasz Kurek (ZA),
Barbara Kołodziejska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Lidia Żurowska
(ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Ewa Ofiara (PRZECIW), Patrycja Bartula-Jakubowska
(PRZECIW).
Ad.7E. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
Uchwały nr 5 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
W związku z wcześniejszą wypowiedzią i uzasadnieniem Pana Sekretarza dotyczącą
projektów uchwał nr 4 oraz 5, Przewodniczący poddał pod głosowanie Projekt Uchwał nr
5.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 10 głosami za, 2 przeciw oraz 2
wstrzymującymi uchwała nr XXIV/68/2020 została przyjęta .
Głosowanie przedstawia się następująco: Dariusz Lipiński (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW), Marcin Drewnowski (ZA), Lidia Żurowska (ZA),
Tomasz Plewiński (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW), Janusz Mazurek (ZA),
Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ), Robert Rędzia (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Ewa Ofiara (WSTRZYMAŁ SIĘ), Wojciech Kowalczyk (ZA).
Ad. 7F. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
Uchwał nr 6 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku na
rok 2021
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o uzasadnienie tego projektu uchwał. Zgodnie z
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października obniża
się cenę skupu żyta z 58,55(w 2019 roku) do 51,00 zł za 1 kwintal zboża. Dodatkowo cena
za 1 kwintal nie była zwiększona od 4 lat.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 6 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku na rok 2021.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 11 głosów za, 1 przeciw oraz 2 wstrzymujące.
Uchwała nr XXIV/70/2020 została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawia się następująco: Tomasz Plewiński (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ), Dariusz Lipiński (ZA), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (PRZECIW), Janusz Mazurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Patrycja
Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ), Łukasz Kurek (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA),
Ewa Ofiara (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Robert Rędzia (ZA), Lidia Żurowska (ZA)
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Ad. 7G. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
Uchwał nr 7w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas
oznaczony do 3 lat.
Pani Skarbnik Ilona Starzyńska uzasadniła projekt uchwał nr 7, który dotyczy zawarcia
kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat. Poinformowała, że umowę w Bierwcach można
w każdej chwili rozwiązać. Brak pytań.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 7.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za Uchwała nr XXIX/71/2020
została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawia się następująco: Zbigniew Dobosz (ZA), Dariusz
Lipiński (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Maciej Makulski (ZA),Lidia Żurowska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA),
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Robert Rędzia
(ZA), Łukasz Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA).
Ad. 7H. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
Uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2021 – 2025.
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem uchwał nr 8.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 13 głosów za, 1 wstrzymujący. Uchwała nr
XXIV/72/2020 została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawia się następująco: Barbara Kołodziejska (ZA),
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA),Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Dariusz Lipiński
(ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Ewa Ofiara
(WSTRZYMAŁ SIĘ), Maciej Makulski (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Janusz Mazurek
(ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Robert Rędzia (ZA), Łukasz Kurek (ZA).
Ad. 7I. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
Uchwał nr 9 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 20202026 i nr 10 w sprawie zmian w bu7dżecie na 2020 rok.
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o uzasadnienie zarówno projektu uchwały nr 9
jak i 10. Pani Skarbnik Ilona Starzyńska poinformowała, że zmiany w budżecie są
obszerne i wiążą się z czyszczeniem budżetu.
Ponadto zwiększamy dochody:



środki na wypłatę akcyzy dla rolników – 188.871,67 zł.
środki z opłat za alkohol - 46.413,27 zł. dotacja na świadczenia rodzinne z Urzędu
Wojewódzkiego – 208.96,00 zł.Zmniejszenie dochodów:
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Brak dotacji na ukończenie drogi Dąbrówka – Kamińsk. Gmina musiała sama
pokryć wydatki ze środków na inwestycje. – 100 000 zł (FOGR)

Zwiększenie dochodów:


środki z dotacji na COVID-19

Przeniesienie wydatków:









z wodociągów 8600,00 zł.
z zakończonych inwestycji drogowych 128.312,09 zł.
z inwestycji oświatowych 5.773,13 zł.
wymiana oświetlenia na LED
 970.000 zł – 2021 rok
 30,000 zł – 2020 rok
Na modernizację przepompowni w Jedlińsku na ul. Armii Krajowej 60.000 zł.
Na budowę wodociągu w Jedlance - mieszkańcy przygotowali projekt i pozwolenie
na budowę - 25.000 zł.
Na wodociąg i przepompownie Gutów- Jankowice – brakowało środków dlatego
też Gmina dołożyła 203.000 zł
Na odpady komunalne – 645,000 zł

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez radnych.
Głos zabrała Radna Patrycja Bartula-Jakubowska zwracając się z pytaniem o zadłużenie
Gminy. Pani Skarbnik odpowiedziała, że na koniec roku kwota może wynosić ponad
10.000,000,00 zł.
Radny Dariusz Lipiński pytał o przeznaczenie kwoty 30.000 zł. z oświetlenia. Pani
Skarbnik poinformowała, że jest to kwota, którą Gmina zapłaciła za kosztorysy potrzebne
do otwarcia przetargu.
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek przystąpił do głosowania nad projektem Uchwał
nr 9. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za Uchwała nr XXIV/73/2020
została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawia się następująco: Marcin Drewnowski (ZA),
Zbigniew Dobosz (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Maciej Makulski (ZA), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Łukasz
Kurek (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Janusz Mazurek (ZA).
Ad. 7J. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
Uchwał nr 10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok
W zawiązku z wcześniejszym uzasadnieniem Pani Skarbnik Przewodniczący przeszedł do
głosowania nad projektem uchwały nr 10. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14
głosami za Uchwała nr XXIV/74/2020 została przyjęta.
str. 10

Udział w głosowaniu przedstawia się następująco: Łukasz Kurek (ZA), Dariusz
Lipiński (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Patrycja BartulaJakubowska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Maciej Makulski (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA),
Wojciech Kowalczyk (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Ewa Ofiara (ZA).
Ad.8. Przewodniczący – Łukasz Kurek przeszedł do przedostatniego punktu porządku
obrad czyli „sprawy różne”.
Na początku Przewodniczący Rady poinformował Radnych o złożonym piśmie dotyczące
5 Kaczyńskiego o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.
Radna Ewa Ofiara zabrała głos jako pierwsza. Spytała w imieniu sołtysów czy w obecnej
sytuacji mogą przyjmować podatek? Pan Wójt Kamil Dziewierz odpowiedział , że decyzja
należy do sołtysów. Jeśli będą zachowane środki bezpieczeństwa można zbierać.
Radny Maciej Makulski zwrócił się do Przewodniczącego z pytaniem o listę osób, które
zagłosowały za podwyżką odpadów komunalnych a kto się wstrzymał. oraz do kogo
została wysłana petycja dotycząca 5 Kaczyńskiego
Przewodniczący odpowiedział, że protokół będzie dostępny na BIP i stamtąd będzie
można go pobrać. W obecnej chwili nie ma możliwości podejrzenia tych informacji. Jeśli
chodzi o petycje to została ona wysłana do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz do
Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.
Radna Magdalena Trzmiel- Wieteska zwróciła się z pytaniem o ogrzewanie w szkole w
Jedlance. Pan Wójt Kamil Dziewierz odpowiedział, że tą sprawą zajmuje się CUW.
Problemy zostały już rozwiązane i w najbliższym czasie będzie w szkole ciepło. Radna
spytała o cenę serca, które stanęło przy Urzędzie Gminy. Wójt odpowiedział, że był to
koszt 2.000zł.
Radny Lipiński ponowił prośbę o udostępnienie listy osób, którzy głosowali za
podniesieniem opłaty za odpady komunalne.
Przewodniczący na chwilę opuścił sale po czym odczytał listę głosujących osób.
Ad 8. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek o godzinie 13.00 zamknął obrady
XXIV sesji Rady Gminy.
Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kurek
Protokołowała
Marta Feruś
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