Protokół nr XXXIII/2021
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 23.09.2021 r.
Ad. 1. Obrady XXXIII sesji Rady Gminy w Jedlińsku otworzył o godz. 9.10. 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 oraz Radcę Prawną Panią Sylwię Dąbrowską oraz Sołtysów i pracowników urzędu.
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy 15 radnych
(Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy. `
Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcia uchwał w sprawie:
A. Wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jedlińsku – projekt nr 1,
B. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 – projekt nr 2,
C. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na rok 2021 - projekt nr 3.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. Zapytał Radnych o uwagi do
proponowanego porządku obrad. Brak uwag.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za przyjęto porządek obrad.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA)
Dariusz Lipiński (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Patrycja BartulaJakubowska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Lidia
Żurowska (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Janusz Mazurek (ZA),
Tomasz Plewiński (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA),Barbara Kołodziejska (ZA).
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 14 głosami za i 1 wstrzymującym przyjęto protokół.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Lidia Żurowska
(ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Łukasz Kurek (ZA),
Wojciech Kowalczyk (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Barbara Kołodziejska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Maciej Makulski (ZA), Dariusz Lipiński
(WSTRZYMAŁ SIĘ).

Ad.4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek przedstawił pisma, które wpłynęły do
Biura Rady w okresie międzysesyjnym i sposobach ich załatwienia oraz przedstawił
podstawowe informacje z zakresu pracy Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Lidia Żurowska Poinformowała, że komisja
obradowała 12 lipca 2021 roku oraz 17 września 2021roku. Tematem była analiza
dokumentacji finansowej i analiza przychodów i rozchodów za II kwartał oraz analiza budżetu
Gminy Jedlińsk w I półroczu 2021 oraz analiza wydatków na OSP w Gminie Jedlińsk za 2020
rok. Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag do powyższych zadań.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Magdalena Trzmiel - Wieteska
poinformowała, że Komisja obradowała 22.092021 r. Podczas obrad Komisji poruszone zostały
kwestie uchwał dotyczące wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku. Członkowie Komisji zapoznali się ze
sprawozdaniem z realizacji budżetu za I półrocze.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Wojciech Kowalczyk poinformował , że
posiedzenie komisji odbyło się 23.09.2021 r. Tematem Komisji było obradowanie nad dwoma
projektami uchwał tj. projekt nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20212027 oraz projekt nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Oba
projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek oddał głos Panu Wójtowi, który omówił
inwestycje jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Należą do nich:
 Zakup 3 ton masy asfaltowej na zimno. Zostały z niej naprawione wyrwy, ubytki i
dziury w drogach asfaltowych w miejscowości: Jedlanka, Wsola – ul. Spokojna,
Klwaty, Romanów, Nowe Zawady, Wierzchowiny, Bierwce, Lisów, Czarny Ług, Wola
Gutowska, Kruszyna,
 Wycinka krzewów na drogach gminnych w Bożej Woli, Klwatach i Wielogórze ul.
Polna,
 Wykoszenie poboczy,
 Zakup znaków drogowych, kierunkowych dla sołectw: Bierwiecka Wola, Bierwce,
Kruszyna,
 Zakup luster drogowych dla Piastowa, Wielogóry i Jedlińska,
 Wymiana poszycia na drugim moście w Lisowie. Prace na pierwszym moście (przy
świetlicy) będą przeprowadzone w następnym roku,
 Prace nad budową mostu przy ciągu pieszo – rowerowym na rzece Młynówce,
 Budowa oświetlenia przy ciągu pieszo – rowerowym Wsola – Jedlińsk,
 Wykonanie projektu skrzyżowanie w Wierzchowinach,
 Oddanie kuchni w ZSP w Jedlińsku do 15 października 2021 roku.,
 Spotkanie z zarządem PKP PLK oraz firmą ŚWITELSKY dotyczącym budowy ścieżki
pieszo rowerowej wzdłuż torów kolejowych, remontu dróg gminnych, którymi
dostarczano materiały na plac budowy, stoiska na rowery oraz miejsca parkingowe dla
samochodów,






Otrzymanie dotacji na azbest z WFOŚ i GW,
Budowa placu zabaw w Romanowie,
Kontrola WFOŚ i GW dotyczącej budowy kanalizacji Wsola – Wielogóra. Brak
zastrzeżeń dotyczących budowy,
Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Bierwcach. Jak poinformował Wójt Gminy
Pan Kamil Dziewierz teren pod budowę sali podlega konserwatorowi zabytków. Trwa
inwentaryzacja. Budowa Hospicjum stacjonarnego – potrzebna postawa prawna i statut
Hospicjum dopiero wtedy będzie można rozważyć pomoc finansową.

Ad. 6. Podjęcia uchwał:
Ad 6A. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem nr 1
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jedlińsku
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 14 głosami za i 1 wstrzymującym Uchwała
XXXIII/127/2021 została przyjęta
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Waldemar
Dabiński (ZA), Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Zbigniew Dobosz (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Patrycja BartulaJakubowska (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Ewa
Ofiara (ZA).
Ad. 6B. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem nr 2
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021 – 2027.
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska poinformowała jednocześnie o projekcie uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 oraz zmianach w budżecie na
2021 r.
Zmiany









Zwiększenie środków z subwencji oświatowej na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół
– 46.900,00 zł.,
Środki z Urzędu Skarbowego na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 25.531,14 zł.,
Środki na zakup autobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych z PFRON-u –
215.163,00 zł.,
Wypracowane dochody szkół – 6.581,00 zł. Wprowadzone na dochody i wydatki.
Środki pozyskane na promocję szczepień przeciw COCID-19 – 10.000,00 zł., Dotacja
z Urzędu Wojewódzkiego na opiekę społeczną w kwotach:
 17.848,00 zł.
 6.000,00 zł.
 6048,000,00 zł.
 3.980,00 zł.
 143,00 zł.
Dotacja z WFOŚ i GW n utylizacje azbestu z gminy Jedlińsk – 30.000,00 zł.,
Dotacja na program czyste powietrze – 9.000,00 zł.



Zmiany dotyczące Funduszu Sołeckiego (rezygnacja lub przesunięcie środków)
Miejscowości: Wierzchowiny, Narty, Gutów, Bierwce, Klwaty, Piastów.

Zwiększenie wydatków









Budowa kanalizacji Wsola – Wielogóra - 800.000,00 zł
Budowa kanalizacji Wsola –Wielogóra II etap – wprowadzone zadanie - 6150,00 zł na
podzielenie kosztorysu i projektu( II etap zgłoszony został do Polskiego Ładu),
Budowa hydroforni w Wielogórze – 40.000,00 zł ( zgłoszone do Polskiego Ładu),
Przebudowa drogi gminnej w Piastowie - 700.000,00 zł. ( środki otrzymane na budowę
drogi 200.000,00 zł. 500.000,00 zł zostanie pokrytych ze środków własnych budżetu
gminy.
Zakup działek w Jedlińsku obok rozebranej „Turysty” – 20.000,00 zł.
Dotacja z PFRON – u – 180.000,00 zł. z oświaty na zakup samochodu przewożącego
osoby niepełnosprawne.
Remont kuchni w ZSP w Jedlińsku – 35.000,00 zł.
Projekt skrzyżowania w Wierzchowinach – 60.000,00 zł. Zmiana z inwestycji na
przedsięwzięcie. Nie można zrobić projektu z otrzymanych środków.

Radny Waldemar Dabiński zwrócił się do Pani Skarbnik o wyjaśnienie kwestii deficytu.
Radna Ewa Ofiara poruszyła temat Funduszu Sołeckiego i braku pozwolenia na budowę
oświetlenia. Wójt Pan Kamil Dziewierz wyjaśnił przyczynę zaistniałej sytuacji. Ponadto Wójt
poinformował o 4 etapach realizacji wymiany oświetlenia ulicznego na LED-y. I etap będzie to
„E7” od granic Radomia do węzła Jedlanka Kępiny. O kolejnych etapach będzie informował
po rozmowach z projektantem.
Radna Magdalena Trzmiel- Wieteska zwróciła się do Wójta i przypomniała o obietnicy
zrobienia oświetlenia kompleksowo bez podziału na etapy. Pytała również czy są jakiś ustalenia
co dalej? Wójt Gminy odpowiedział, że z racji tego, że kwoty na przetargach były bardzo
wysokie a ceny materiału również wzrosły musimy etapować inwestycję. Poinformował
również, że przygotuje dla każdego z Państwa Radnych warianty etapów.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 12 głosów za , 3 wstrzymujące. Uchwała nr
XXXIII/128/2021 została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Patrycja Bartula-Jakubowska
(WSTRZYMAŁ SIĘ), Zbigniew Dobosz (ZA), Maciej Makulski (ZA), Waldemar Dabiński
(WSTRZYMAŁ SIĘ), Tomasz Plewiński (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Marcin Drewnowski
(ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Robert Rędzia (ZA), Łukasz Kurek
(ZA), Lidia Żurowska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (WSTRZYMAŁ SIĘ).
Ad. 6C. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem nr
3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 r.
W związku ze wcześniejszą szczegółową wypowiedzią Pani Skarbnik dotyczącą obu projektów
Uchwał Pan Przewodniczący poprosił Radę o głosowanie.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 12 głosów za, 3 wstrzymujące Uchwała nr
XXXIII/129/2021 została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Patrycja Bartula-Jakubowska
(WSTRZYMAŁ SIĘ), Marcin Drewnowski (ZA), Waldemar Dabiński (WSTRZYMAŁ SIĘ),
Tomasz Plewiński (ZA), Maciej Makulski (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Robert Rędzia (ZA),
Zbigniew Dobosz (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Łukasz Kurek (ZA),
Wojciech Kowalczyk (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Magdalena TrzmielWieteska (WSTRZYMAŁ).
Ad 7. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek udzielił głosu mieszkance Piastowa. Zwróciła się ona
zarówno Wójta Gminy Jedlińsk jak i Przewodniczącego Rady z pytaniem na jakiej podstawie
prawnej został postawiony znak B17 zakazujący wjazdu samochodom powyżej 10 ton na ulicy
przy której znajduje się nielegalna produkcja szamb?
Sekretarz Pan Andrzej Pawluczyk odpowiedział, że miał stanąć znak i tabliczka z informacją,
że znak nie dotyczy pojazdów dojeżdżających do posesji. Tabliczka ta miała pojawić się do 10
sierpnia 2021 roku. W związku z tym zaświadczenie zostało wydane. Ponadto Pan Sekretarz
poinformował, że gmina nie decyduje o legalności prowadzenia działalności gospodarczej.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Robert Rędzia dołączył do rozmowy przytaczając inne
sytuacje związane z produkcja szamb na terenie Gminy Jedlińsk. Jego zdaniem gmina nie ma
podstawy prawnej do tego, aby zabronić takiej produkcji. Mieszkanka Piastowa uważa jednak,
że gmina może zastosować § 59 ust. 3 dotyczący przywrócenia przekształcenia terenu do
poprzedniego sposobu użytkowania.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz wyraził swoje zrozumienie dla mieszkańców. Ponadto
poinformował, że sprawa została przekazana do innych służb a on sam wydał zarządzenie, na
mocy którego pracownicy Urzędu z referatu podatków przeprowadzają weryfikację i kontrolę
przedsiębiorców.
Radca Prawny Pani Sylwia Dąbrowska poinformowała o zebranych informacjach po czym
zaproponowała spotkanie po sesji w celu weryfikacji i ustosunkowania się do zebranych
dokumentów.
Radny Waldemar Dabiński zwrócił się do władz Gminy z pytaniem ile firm lub osób
nielegalnie prowadzi swoją działalność na terenie Gminy Jedlińsk?
Mieszkańcy proszą o pomoc.
Radny Waldemar Plewiński zwrócił się do mieszkańców z prośbą o cierpliwość bo sam
mieszka w miejscowości gdzie produkcja szamb jest dobrze znana. Podziękował w imieniu
swoim jak i mieszkańców Klwatki Szlacheckiej za wybudowanie drogi w tej miejscowości oraz
za porozumienie z gminą Zakrzew. Podziękował również Kierownikowi ZGK Panu Dariuszowi
Tępińskiemu oraz pracownikom ZGK za pracę na jego terenie. Ostatecznie podziękował za
wprowadzenie na 2022 rok inwestycji hydroforni w Wielogórze.
Radna Magdalena Trzmiel – Wieteska zwróciła się z pytaniem na jakim etapie jest
projektowanie parkingu przy szkole w Jedlance? Sekretarz Pan Andrzej Pawluczyk
odpowiedział, że dokumentacja projektowa obecnie znajduje się w Starostwie Powiatowym.
Drugie pytanie dotyczyło projektu drogi w Jedlance, który został 1 kwietnia 2021 roku
przesłany do Urzędu przez projektanta po czym w nieznanych okolicznościach zaginął. Projekt
został przesłany celem uzgodnień decyzji środowiskowej. Radna uważa, że dwa miesiące
opóźnienia mogło pozbawić ich dotacji na tą drogę.

Radna wyjaśniła dlaczego po raz pierwszy od lat wstrzymała się od głosu przy planowaniu
budżetu na 2022 rok.
Ostatnim pytaniem jakie zadała Rana Trzmiel-Wieteska dotyczyło projektu gazu w Piastowie.
Wójt udzielił odpowiedzi na pytanie mówiąc, że projekt jest w realizacji.
Radna Patrycja Bartula – Jakubowska zwróciła się z pytaniem dotyczącym ostatecznego
terminu budowy mostu oraz zgłoszenia zadań do Polskiego Ładu.
Wójt poinformował, że do programu Polski Ład zostały zgłoszone trzy zadania:
1. Kanalizacja Wsola- Wielogóra II etap
2. Przepompownia w Wielogórze
3. Autokar szkolny do Jedlińska
Kolejne pytanie jakie zadała Radna dotyczyło oświetlenia i etapów z nim związanych oraz
kwoty za występ Michała Wiśniewskiego na tegorocznych dożynkach.
Poprosiła również aby porozmawiać z kierownikiem referatu ds. promocji i inwestycji w
kwestii wcześniejszej analizy dokumentacji dotyczących inwestycji w ramach Funduszu
Sołeckiego.
Radny Dabiński również przyłączył się do tej prośby. Do rozmowy dołączył Radny Dariusz
Lipiński. Wójt podziękował Radnym za uwagi.
Radny Wojciech Kowalczyk podziękował za zaangażowanie w realizacje prac z Funduszu
Sołeckiego.
Radna Ewa Ofiara Radna mówiła o zalewaniu działek prywatnych. Odniosła się do protokołu
z 7 marca 2019 dotyczącego objazdów dróg powiatowych. Zwróciła się z pytaniem czy Urząd
Gminy zlecił opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami z
uzyskaniem wymaganej prawem decyzji wodnoprawnej. Radna wspomniała również o
zawarciu stosownego porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatowym Zarządem Dróg
dotyczącym odprowadzenia wód. Spytała również, który referat zajmuje się tym tematem?
Ostatnim tematem jaki poruszyła Radna Ewa Ofiara były progi zwalniające w miejscowości
Kruszyna. Na wszystkie pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Pan Kamil Dziwierz. Odniósł
się do wypowiedzi Pani Ewy Ofiary dotyczącej zrobienie operatu wodnoprawnego.
Poinformował, że sprawa została zgłoszona pracownikowi Urzędu. Jeśli chodzi o kwestię
progów zwalniających to był problem techniczny. Pracownik Powiatowego Zarządu Dróg
nakazał przeprowadzenie całej analizy na całym odcinku na Kruszynie i Wielogórze. Po
rozmowie Starostwo przychyliło się do prośby twierdząc, że nie jesteśmy w stanie wykonać
tego zadania tylko ze środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Wójt jest dobrej myśli co do
realizacji tego zadania.
Radny Waldemar Dabiński zwrócił się z pytaniem o plan zagospodarowania przestrzennego.
Sekretarz odpowiedział, że był on poprawiony i wysłany. Mieszkańcy mają prawo składać
wnioski jednak nie będą one rozpatrzone pozytywnie ponieważ musielibyśmy cofnąć się o 6
miesięcy a nie ma na to czasu.
Radny dodatkowo zwrócił się z prośbą o wycinkę krzewów i drzew przy kolei.
Ad 8. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek o godzinie 12:20 zamknął obrady
XXXIII sesji Rady Gminy.
Obradom Przewodniczył

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kurek

Protokołowała
Marta Feruś

