Protokół nr XXVI/2020
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 15.12.2020 r.
Ad.1. Obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Jedlińsku otworzył o godz. 10:00
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek i przywitał Radnych, Sekretarza Gminy
Pana Andrzeja Pawluczyka, Skarbnika Gminy Panią Ilonę Starzyńską.
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy
15 radnych (Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu), a więc Rada jest
władna podejmować decyzje.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do odczytania porządku obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcia uchwał:
A. 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 1
B. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty - projekt nr 2
C. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026 –
projekt nr 3,
D. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 4,
E. w sprawie wyznaczenia obszaru granicy aglomeracji Jedlińsk - projekt nr 5
Ad. 2 Przewodniczący przystąpił do głosowania jednak najpierw spytał Radnych czy mają
jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Brak uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 14 głosami za 1 wstrzymujący porządek
obrad został przyjęty.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ
SIĘ), Maciej Makulski (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Łukasz
Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Robert Rędzia (ZA), Janusz
Mazurek (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA).
Ad.3 Radny Robert Rędzia poinformował o wynikach pracy Komisji Gospodarki,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W posiedzeniu brało udział 6 członków. Na komisję
wpłynęły dwa projekty uchwał dotyczące odpadów komunalnych. Pierwszy projekt
został opracowany przez 7 radnych, jednak nie było uzasadnienia i nie ma informacji na
podstawie jakich danych była ustalona stawka. Stawka w tym projekcie uchwał wynosiła
14,00 zł a po złożeniu oświadczenia o kompostowaniu 12,00 zł.
Drugi projekt uchwał złożył Pan Wójt Kamil Dziewierz z uwagi na wybranie w drodze
przetargu firmy odbierającej odpady komunalne przez 3 kolejne lata. Stawka może być
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zmniejszona ponieważ firma, która została wybrana zaproponowała 20 – 30% mniej za
tonę odpadów w stosunku do roku 2020. Wójt zaproponował stawkę 18,00 zł a z
oświadczeniem o kompostowanie 16,00 zł. Ten projekt został pozytywnie zaopiniowany
przez członków Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Pan Łukasz Kurek poprosił radnych o zadawanie pytań.
Radny Dariusz Lipiński zarzucił Radnemu Robertowi Rędzi jednostronność i to, że na
komisji nie było kalkulacji. Uzasadnienie do uchwały było dołączone jednak nie było one
satysfakcjonujące dla Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
Po rozmowach z mieszkańcami radni, którzy złożyli projekt uchwały doszli do wniosku,
że stawka obecnie obowiązująca jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby.
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek wyjaśnił Radnemu Lipińskiemu, że na komisji
był Pan Sekretarz Andrzej Pawluczyk, który przedstawił dokładną kalkulację. Po
zakończonym posiedzeniu podjęta została decyzja o przedstawieniu kalkulacji
pozostałym Radnym.
Radna Pani Ewa Ofiara zwróciła się z pytaniem do władz o ilość złożonych deklaracji na
bioodpady kompostowane w naszej gminie. Prosiła aby wziąć pod uwagę obecną sytuację
w jakiej się znajdujemy. Mieszkańcy nie mają pieniędzy na podwyżki, gdyż zostają bez
pracy. Przy obecnej stawce jest większa szansa na to, że mieszkańcy będą mieli na opłatę
rachunków. Proszą i apelują, że opłaty są zbyt wysokie. Radna prosiła o rozwagę przy
podejmowaniu decyzji o podwyżce. Wnioskuje o pozostanie przy stawce 14,00 zł.
Pan Sekretarz poinformował, że zmiana stawki nie wynika z apeli a z tego że został
rozstrzygnięty nowy przetarg i w tym przetargu są niższe ceny za odbiór odpadów
komunalnych. Zwrócił się do radnych, że stawka, którą zaproponowali jest nie
uzasadniona. Kalkulacja przygotowana przez urzędników gminy opiera się na faktach i
wskazuje właściwą stawkę 17,00 zł. Wójt proponuje 18,00 zł a w momencie
kompostowania bioodpadów obniża się stawkę do 16,00 zł. Jeśli obowiązywałaby stawka
14,00 zł wiązało by się to ze zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy o 500.000,00 zł.
Odpowiadając na pytanie Radnej Ofiary Pan Sekretarz wspomniał, że obecna stawka za
kompostowanie bioodpadów wynosi 0,15 zł co nie jest motywujące dla mieszkańców.
Przyjmuje się, że nawet połowa mieszkańców gminy może wyrazić chęć kompostowania
gdyż jest duże zainteresowaniem a obniżka 2,00 zł może tylko zachęcić. Ponadto gmina
ma charakter głównie rolniczy w związku z czym nie powinno być problemu z
kompostowaniem.
Jeśli będzie potrzeba edukacji mieszkańców w zakresie
kompostowania urzędnicy zajmujący się odpadami są do dyspozycji mieszkańców.
Radny Robert Rędzia przekazał Radnemu Dariuszowi Lipińskiemu, że na poprzedniej
sesji była informacja o tym, że gmina dokłada do odpadów i że na koncie obsługującym
odpady komunalne nie ma pieniędzy, co było głównym uzasadnieniem podwyżki. Gmina
nie może zarabiać pieniędzy na odbiorze śmieci.
Pan Sekretarz Andrzej Pawluczyk mówił o tym, że stawki zawsze były oparte o kalkulacje.
Żaden z radnych nie poprosił o taką kalkulacje a to, że została ona przedstawiona
wszystkim radnym było na prośbę Przewodniczącego Rady. Uważa, że radni złożyli
projekt uchwały, który nie bilansuje systemu.
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Radna Pani Patrycja Bartula – Jakubowska uważa, że radni prosili o kalkulację a tak
naprawdę powinni ją otrzymać bez żadnej prośby. Zwróciła uwagę na zarobki obsługi
administracyjnej. Miała uwagi dotyczące książeczek do opłaty za odpady komunalne. Jak
mówi nie chciała by aby kilka tysięcy książeczek było wysłanych pocztą. Poza tym z tego
co jej wiadomo młodzi ich nie potrzebują. Skoro urzędnicy tyle zarabiają to mogą chociaż
wykonać telefon z pytaniem o chęć posiadania książeczki.
Pan Przewodniczący wtrącił, że mieszkańcy uważają, że książeczki są potrzebne i to było
rzetelnie sprawdzone. Pan Sekretarz powiedział Pani Radnej, że książeczki są drukowane
i dostarczane w ramach umowy z firmą, która odbiera nieczystości.
Radny Marcin Drewnowski zauważył, że jeśli tylko kilka osób przyjdzie do Urzędu
i poprosi o 40-50 worków to oni sami robią tonaż a ci, którzy kompostują płacą za tonaż
wystawiony za kogoś innego.
Pan Sekretarz zachęca do kompostowania i prosi radnych o propagowanie tego sposobu
utylizacji odpadów. Jak mówi było by dobrze gdyby kompostowały wszystkie
miejscowości, wtedy pojawią się efekty finansowe dla mieszkańców.
Radna Patrycja Bartula-Jakubowska uważa, że podwyżka znacznie zwiększy
oddawanych nieczystości.
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Radny Lipiński uważa, że nie tylko radni czy sołtysi powinni propagować ten sposób
utylizacji odpadów ale także pracownicy urzędu. Wyraził swoje niezadowolenie
podziałem radnych a także tym, że obradują nad dwoma projektami dotyczącymi
odpadów. Jak mówi nie pamięta takiej sytuacji. Pan Sekretarz przypomniał, że mówił już
wcześniej o tym, że pracownicy urzędu jeżdżą w teren i kontrolują segregacje.
Pracownicy są najbardziej zaangażowani, jednak aby osiągnąć sukces muszę się
zaangażować wszyscy bo jest to w interesie mieszkańców.
Uchwała, którą stworzyli radni sprawi, że będzie brakowało 500.000,00 zł a za jakiś czas
radni przyjdą do Wójta i będą prosić aby zrobił choćby przepust, czy naprawić drogę to
wszyscy mieszkańcy, którzy mają różne potrzeby chcą dojechać do pola, chcą żeby
dojechało pogotowie czy też chcą mieć oświetlenie na ulicy.
Radny Dabiński zarzucił Panu Sekretarzowi, że wypowiada się za wszystkich. Uważa, że
nikt się z nimi nie liczy radni mają obowiązek pokazania tego co dla nich najważniejsze.
Sekretarz po raz kolejny przypomniał, że system wywozu nieczystości musi być
finansowany przez mieszkańców i musi się bilansować. Gmina natomiast nie ma prawa
tego dofinansowywać. Ustawa mówi ponadto jasno, że wszyscy bez względu na to ile
wytwarzają odpadów płacą takie same stawki.
O udzielenie głosu poprosiła Pani Ewa Ofiara, która podsumowując temat powiedziała, że
gdyby było porozumienie doszliby do jakiegoś kompromisu.
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek prosi radnych o zgłaszanie uwag .
Przewodniczący odczytał projekt uchwał, który złożyli radni.
Ad. 3A. Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie 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
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komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym . W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 7 głosami za
8 przeciw projekt uchwały nr 1 został odrzucony.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (ZA), Patrycja
Bartula-Jakubowska (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Maciej Makulski (ZA), Ewa Ofiara
(ZA), Łukasz Kurek (PRZECIW), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Wojciech Kowalczyk
(PRZECIW), Zbigniew Dobosz (ZA), Marcin Drewnowski (PRZECIW), Robert Rędzia
(PRZECIW), Lidia Żurowska (PRZECIW), Barbara Kołodziejska (PRZECIW), Tomasz
Plewiński (PRZECIW), Janusz Mazurek (PRZECIW).
Ad.3B. Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości
stawki tej opłaty. W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych.
8 głosami za, 7
przeciw Uchwała nr XXVI/77/2020 została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Magdalena Trzmiel-Wieteska
(PRZECIW), Waldemar Dabiński (PRZECIW), Dariusz Lipiński (PRZECIW), Maciej
Makulski (PRZECIW), Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW), Marcin Drewnowski
(ZA), Robert Rędzia (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Zbigniew Dobosz (PRZECIW), Ewa Ofiara
(PRZECIW), Lidia Żurowska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA),
Wojciech Kowalczyk (ZA), Janusz Mazurek (ZA).
Ad.3C Przewodniczący przystąpił do procedowania projektów Uchwał na 3 i 4. Poprosił
Panią Skarbnik o uzasadnienie obu projektów uchwał.
Pani Skarbnik Ilona Starzyńska przywitała Radnych i oglądających transmisje na żywo.
Zmiany w budżecie to tzw. czyszczenie budżetu, przesunięcia pomiędzy paragrafami.
Wprowadzono do budżetu 139.76,61 zł. na te dochody składają się środki:
 CUW – 2719,00 zł
 Zwiększenie subwencji Oświatowej – 85.500,00 zł. na zakup tabletów, laptopów
dla nauczycieli z naszej gminy
 zwiększenie subwencji ogólnej – 44.888,00 zł.
 odpady komunalne
 zakup energii elektrycznej światła ulicznego
 ZSP we Wsoli – 4969,61 zł.
 ZSP w Jedlińsku – 1000,00zł
Przesunięcie środków z komisji przeciwdziałania alkoholizmowi na zakup krio do
ośrodka zdrowia w Jedlińsku - 13590,00 zł.
Nie było środków na zadanie „Akcja zima” w obecnej chwili zostały one zabezpieczone.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Wojciech Kowalczyk. Jak
powiedział jego komisja obradowała nad dwoma projektami uchwał Wieloletnią
Prognozą Finansową oraz zmianą budżetu na 2020 r. Oba projekty zostały pozytywnie
zaopiniowane.
Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2026. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za
Uchwała nr XXVI/78/2020 została przyjęta.
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Udział w głosowaniu przedstawił się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Robert Rędzia (ZA), Maciej Makulski (ZA),
Zbigniew Dobosz (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Ewa Ofiara (ZA),
Tomasz Plewiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Patrycja
Bartula-Jakubowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Janusz Mazurek (ZA).
Ad. 3D. Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2020 rok. W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 15 głosami za
Uchwała nr XXVI/79/2020 została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (ZA), Waldemar
Dabiński (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Robert Rędzia (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Ewa Ofiara
(ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Patrycja
Bartula-Jakubowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Janusz Mazurek (ZA).
Ad.3E. Przewodniczący przeszedł do procedowania nad projektem uchwały nr 5 w
sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jedlińsk.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Pan Tomasz
Plewiński. Posiedzenie komisji odbyło się 11.12.2020 r. Projekt uchwał został pozytywnie
zaopiniowany przez członków komisji.
Radny Dabiński poprosił o krótkie uzasadnienie tego projektu pana Sekretarza.
Poprzednia uchwała ważna jest do 31.12.0202 r. dotyczy aglomeracji w kontekście wodno
– kanalizacyjnej. W przeliczeniu na równoważnego mieszkańca aglomeracji jest
wyliczona na 3579 jednostek i obejmuje zasięg zgodny z zasięgiem kanalizacji w
Jedlińsku. Dokument potrzebny jest do wystąpienia o dofinansowanie lub przygotowania
dokumentacji kanalizacyjnej. Nie ma różnic do obecnie obowiązującej uchwały.
Ad.3E. Przewodniczący poprosił radnych o głosowanie w sprawie wyznaczenia obszaru i
granic aglomeracji Jedlińsk. W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 15 głosami za
Uchwała nr XXVI/80/2020 została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA), Zbigniew Dobosz
(ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Maciej Makulski (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Lidia
Żurowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA),
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Janusz Mazurek (ZA).
Ad 4. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek o godzinie 11:30 zamknął obrady
XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kurek
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Protokołowała
Marta Feruś
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