Protokół nr XXXIV/2021
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 28.10.2021 r.
Ad. 1. Obrady XXXIV 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 i pracowników urzędu.
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy
14 radnych (Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z Sesji XXXIII.
Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
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 2021 r., kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej, a także realizacji planu finansowego instytucji kultury oraz SP
ZOZ.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Podjęcia uchwał:
A. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jedlińsku – projekt nr 1
B. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 –
projekt nr 2,
C. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 –
projekt nr 3,
D. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na rok 2022 – projekt nr 4,
E. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021-2027 –
projekt nr 5,
F. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok - projekt nr 6.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad XXXIV 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 14 radnych. 14 głosami za przyjęto porządek obrad.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Robert
Rędzia (ZA), Maciej Makulski (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Patrycja Bartula-

Jakubowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Magdalena TrzmielWieteska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Marcin Drewnowski (ZA).
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto protokół.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Magdalena
Trzmiel-Wieteska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Maciej Makulski (ZA),
Robert Rędzia (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Łukasz Kurek (ZA),
Marcin Drewnowski (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA),
Lidia Żurowska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA).
Ad.4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
Przewodniczący poinformował o szkoleniu po sesji z zakresu BHP dla Sołtysów,
organizowanego przez KRUS.
Radny Dabiński poprosił o pismo z Urzędu o bezpieczeństwie instalacji światłowodu. Nie
wszyscy mieszkańcy chcą dopuścić wykonawców na teren prywatny. Radna Ewa Ofiara
odniosła się do pisma, które odczytał Przewodniczący o ujęciu Szkoły w Bierwcach
programem” Polska Cyfrowa „. Komputery w tej szkole są w bardzo złym stanie
technicznym dlatego Radna wraz z Dyrektor szkoły Panią Agnieszką Szymańską
wnioskują o ujęcie w tymże projekcie.
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 Skarg, Wniosków i Petycji poinformowała, że do komisji
wpłynął wniosek rady sołeckiej i mieszkańców Wielogóry, w którym zwracają się z
prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych na drodze wojewódzkiej nr „7” u zbiegu ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej oraz ul.
Warszawskiej i ul. Kwiatowej. Na jednym z tych przejść doszło do tragicznego wypadku.
W wyniku obrad członkowie Komisji jednogłośnie poparli ten wniosek. Pismo zostało
skierowane do Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Magdalena Trzmiel - Wieteska
poinformowała, że Komisja obradowała 26.10.2021 r. Wszyscy członkowie byli obecni.
Opiniowany był projekt nr 1 porządku obrad w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku. Wszyscy pozytywnie zaopiniowali
ten projekt. W sprawach różnych członkowie Komisji zostali zapoznani z informacją o
stanie realizacji oświatowych za rok szkolny 2020/2021. Obecna była Dyrektor CUW Pani
Magdalena Kolasa, która wyjaśniła pewne zapisy. Kolejno Komisja wzięła pod obrady
pismo anonim z zarzutami, które jednogłośnie odrzucili. Przewodnicząca poprosiła o
rozwagę i nie zajmowanie się anonimami.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Wojciech Kowalczyk
poinformował , że posiedzenie komisji odbyło się 28.10.2021 r. Tematem Komisji było
obradowanie nad wszystkimi pięcioma projektami finansowymi przygotowanymi na
sesję. Projekty zostały zaopiniowane pozytywnie.
Ad. 4. 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 2021 r., kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także realizacji planu finansowego
instytucji kultury oraz SP ZOZ.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Robert Rędzia odczytał uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonej przez
Wójta Gminy Jedlińsk Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.,
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także realizacji planu
finansowego instytucji kultury oraz SP ZOZ.
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:
 Budowa oświetlenia przy ciągu pieszo – rowerowym Wsola – Jedlińsk,
 Most na ciągu pieszo- rowerowym,
 remont stołówki w ZSP w Jedlińsku,
 budowa ciągu pieszo – rowerowego Kruszyna – Bierwce wzdłuż torów kolejowych
nr 8,
 Spotkanie z Panią Dyrektor i naczelnikiem Wydziału Nieruchomości z PKP SA
celem uzgodnień i weryfikacji przystanków Kruszyna, Bierwiecka Wola i
Bartodzieje, miejsc parkingowych parkuj i jedź, formalizacja terenu PKP SA,
 Opracowanie terenu budowy pod hydrofornie w Wielogórze,
 Polski Ład,
 Zakup autobusu do przewozu zbiorowego dzieci,
 Dofinansowanie z PFRON – u na zakup busa dla dzieci niepełnosprawnych,
 Naprawa usterek przez firmę Świtelsky i PKP PLK,
 Podziękowanie dla pracowników ZGK,
 Oczyszczalnia ścieków w Jedlińsku.
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 14 radnych. 14 głosami za Uchwała XXXIV/130/2021
została przyjęta
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Magdalena Trzmiel-Wieteska
(ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Maciej

Makulski (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Patrycja BartulaJakubowska (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Łukasz
Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Janusz Mazurek (ZA).
Ad. 6B. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za Uchwała XXXIV/131/2021
została przyjęta
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Waldemar
Dabiński (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
Marcin Drewnowski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Łukasz Kurek
(ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Lidia
Żurowska (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA).
Ad.6C.Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 3w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za Uchwała XXXIV/132/2021
została przyjęta
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Magdalena TrzmielWieteska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA).
Ad.6D.Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 4 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
rok 2022.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za Uchwała XXXIV/133/2021
została przyjęta
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Janusz Mazurek (ZA), Wojciech
Kowalczyk (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Patrycja BartulaJakubowska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Łukasz Kurek
(ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Lidia Żurowska (ZA).
Ad.6E.Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 5 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. Poinformowała również o zmianach w budżecie przypadające na
obecną sesję. Polegają one na czyszczeniu budżetu w związku z kończącym się rokiem
2021.

Wprowadzenie nowych zadań:




Budowa sieci wodociągowych w Klwatach i Wielogórze,
Przesunięcie środków na wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
przesunięcie środków między paragrafami związane ze zmianą klasyfikacji
budżetowej dochodów i wydatków.

Radny Waldemar Dabiński prosił o wyjaśnienie kwestii środków na wydawanie decyzji
o warunkach zabudowy. Pan Skarbnik poinformowała Radnego, że Urbanista jest
odpowiedzialny za wydawanie wszystkich decyzji o warunkach zabudowy.
Radny Dabiński zwrócił się z pytaniem o inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego w
sołectwie Piaseczno. Na tamtą chwilę Pani Skarbnik nie potrafiła odpowiedzieć jaka
kwota pozostała wykorzystana w Funduszu Sołeckim ponieważ inwestycje są w realizacji.
Faktura za montaż urządzenia na placu zabaw w sołectwie Piaseczno została opłacona.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za Uchwała XXXIV/134/2021
została przyjęta
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Magdalena TrzmielWieteska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA).
Ad.6F. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za Uchwała XXXIV/135/2021
została przyjęta
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Marcin
Drewnowski (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Robert Rędzia (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska
(ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Wojciech
Kowalczyk (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Ewa Ofiara (ZA).
Ad 7. Sprawy różne.
Radna Patrycja Bartula – Jakubowska podziękowała za naprawę drogi przy ul.
Sienkiewicza w Jedlińsku. Prosiła jednocześnie o doświetlenie brakujących odcinków
na terenie sołectwa Jedlińsk. Zwróciła się do Pani Prawnik Sylwii Dąbrowskiej w
sprawie rozpatrywania anonimów w świetle prawa. Ponadto Radna poinformowała
o możliwości wykorzystania terenu po PGR w Piastowie.
Radna Ewa Ofiara zwróciła się do Pana Wójta z pytaniem czy w związku z ukazaniem
się obwieszczenia Wojewody o wszczęciu postępowania celu publicznego jakim jest
budowa ciągu pieszego wzdłuż linii kolejowej nr 8. Czy po uprawomocnieniu decyzji
będzie pozwolenie na budowę? Wójt potwierdził, że jest to ostateczny etap tzn. firma

Świtelsky będzie mogła realizować to zadanie. Jest już wykonawca do ułożenia kostki
brukowej oraz firma do oświetlenia na całym ciągu ok 750 m. Radna wnioskowała
również o zgłoszenie szkoły do programu „Polska Cyfrowa” i wyposażenie sali
komputerowej w szkole w Bierwcach. Radna poprosiła o zwołanie sesji tydzień
wcześniej niż planowano. Ustalono termin sesji nadzwyczajnej.
Radna Magdalena Trzmiel – Wieteska poruszyła temat budowy drogi powiatowej
wraz z parkingiem przy szkole w Jedlance. Sekretarz poinformował radną o swoich
ustaleniach.
Radny Zbigniew Dobosz prosi o interwencje w sprawie zamontowania barierek przy
drodze gminnej przed wiaduktem.
Radny Maciej Makulski podziękował za szybką interwencję naprawy chodnika
łączącego Jedlińsk – Piaski. Poprosił o zamontowanie barierek ochronnych przy
chodniku. Poinformował o oczyszczeniu rowu z Funduszu Sołeckiego oraz poruszył
temat dodatkowych etatów dla ZGK.
Radna Lidia Żurowska poprosiła o zamontowanie barierek przy drodze powiatowej
w Piastowie przy skręcie na Starą Wieś. Podziękowała Panu Sekretarzowi za kontakt
w sprawie grantu komputerowego dla rodzin byłych pracowników PGR. Dotarła
do wszystkich pracowników, kwalifikujących się do programu.
Radna Barbara Kołodziejska złożyła podziękowania dla Pani Skarbnik za
wygospodarowanie funduszy na budowę sieci wodociągowej w Wielogórze na ul.
Piaskowej. W imieniu mieszkańców prosi o naprawę wiaty przystankowej.
Radny Waldemar Dabiński podjął temat parku krajobrazowego w Piastowie.
Toczyła się dyskusja. Mówił o potrzebie zamontowania luster drogowych w Lisowie
od strony kościoła do drogi powiatowej, spotkaniu z mieszkańcami w sprawie
światłowodu, inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego, zakrzaczeniach przy rampie
kolejowej oraz realizacji inwestycji w Lisowie.
Radny Robert Rędzia ponowił prośbę o uwzględnienie rozbudowy sieci
kanalizacyjnej w stronę Płaskowa.
Ad 8. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek ok godziny 12:00 zamknął obrady
XXXIV sesji Rady Gminy.
Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kurek
Protokołowała
Marta Feruś

