Protokół nr XXVII/2020
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 30.12.2020 r.
Ad. 1. Obrady XXVII 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,
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy
15 radnych (Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z
A. XXIV sesji.
B. XXV sesji
C. XXVI sesji
`
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021–2026:
 odczytanie projektu uchwały,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.405.2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2026,
 dyskusja,
 głosowanie projektu uchwały – projekt nr 11.
7. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok:
 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.406.2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w
sprawie opinii o projekcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok oraz możliwości
sfinansowania deficytu,
 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt nr 12.
8. Podjęcia uchwał w sprawie:
A. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk – projekt nr
1,
B. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola
w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
– projekt nr 2,
C. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2021 w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk – projekt nr 3,
D. określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych
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szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania liczby
punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów – projekt nr 4,
E. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi – projekt nr 5,
F. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021 - projekt nr 6,
G. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – projekt nr 7
H. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026 – projekt
nr 8,
I. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 9,
J. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta – projekt nr 10,
K. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta – projekt nr 13.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad. 2. 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: Marcin Drewnowski (ZA),Dariusz
Lipiński (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Maciej Makulski (ZA), Lidia Żurowska (ZA),
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Zbigniew
Dobosz (ZA), Robert Rędzia (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA),
Janusz Mazurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Waldemar Dabiński (ZA)
Ad. 3A. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 13 głosami za i 2 wstrzymującymi przyjęto
protokół.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Lidia Żurowska (ZA),Dariusz Lipiński
(WSTRZYMAŁ SIĘ), Barbara Kołodziejska (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Zbigniew
Dobosz (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ), Łukasz
Kurek (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Robert Rędzia (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Janusz
Mazurek (ZA).
Ad.3B. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 14 głosami za i 1 wstrzymującym przyjęto
protokół.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Lidia Żurowska (ZA),Dariusz Lipiński
(ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA),
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Maciej Makulski (ZA), Ewa
Ofiara (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ), Łukasz Kurek (ZA), Tomasz
Plewiński (ZA), Robert Rędzia (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Janusz Mazurek (ZA).
Ad.3C. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji.
Radny Dariusz Lipiński nie zgodził się z zapisem w protokole mówiąc, że uzasadnienie
do uchwały, którą radni złożyli było. Prosi o poprawę. Dokonano poprawki.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 12 głosami za i 3 wstrzymującym przyjęto
protokół.
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Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ
SIĘ),Waldemar Dabiński (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Maciej Makulski
(ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ
SIĘ), Tomasz Plewiński (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Robert
Rędzia (ZA), Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Marcin Drewnowski (ZA), Wojciech
Kowalczyk (ZA), Janusz Mazurek (ZA).
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 obrady
komisji odbyły się 11 grudnia 2020 r. Wzięło w nich udział 7 członków komisji. Głównym
tematem było opracowanie planu prac Komisji Rewizyjnej na rok 2021 . Członkowie
komisji wypracowali wspólne stanowisko – plan pracy został przyjęty jednogłośnie..
Drugim tematem posiedzenia komisji było zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej
na 2021 rok. Głosowanie odbyło się w sposób następujący: 4 głosy przeciw i 3 głosy za .
Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Barbara Kołodziejska
poinformowała, że Komisja odbyła się 11 grudnia 2020 r. Do Komisji wpłynęły dwa pisma,
pierwsze pismo dotyczyło skargi mieszkańca gminy na bezczynność Wójta Gminy
Jedlińsk. Komisja negatywnie zaopiniowała przedstawione stanowisko Urzędu i uznała
skargę za zasadną.
Drugim pismem była również skarga mieszkanki gminy na działalność Wójta Gminy oraz
przewlekłe działania pracowników Urzędu oraz uciążliwość firmy betoniarskiej.
Radna Magdalena Trzmiel – Wieteska złożyła wniosek o zaproszenie mieszkanki do
uczestnictwa w posiedzeniu komisji.
W dniu 22 grudnia 2020 r nastąpił ciąg dalszy obrad Komisji, na którym mieszkanka
przekazała informację, że wycofuje swoją skargę.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Pan Tomasz Plewiński
poinformował, że obrady komisji odbyły się 11 grudnia 2020 r. Przedmiotem obrad było
m.in. zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Głosowanie odbyło się
w sposób następujący: 3 głosy za i 3 głosy przeciw.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert
Rędzia poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 11 grudnia 2020 r. Komisja
zajmowała się dwoma tematami tj. podwyżką opłaty za wywóz odpadów komunalnych
oraz zaopiniowaniem projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Głosowanie odbyło się
w sposób następujący: 4 głosy za i 2 głosy przeciw.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Magdalena Trzmiel - Wieteska
poinformowała, że Komisja zbierała się dwa razy. Pierwsze spotkanie odbyło się
9 grudnia 2020 r i dotyczyło zaopiniowania dwóch projektów tj. projektu nr 3
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane na rok 2021 w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Jedlińsk oraz projektu nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie
o finansowaniu zadań oświatowych. Głosowanie odbyło się w sposób następujący: 3
głosy za, 3 głosy przeciw i 1 wstrzymujący. Drugie spotkanie odbyło się 29 grudnia 2020
r. podczas spotkania Komisja opiniowała również Projekt nr 4 w sprawie określenia
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kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania liczby punktów każdemu kryterium
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, Projekt nr
5 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi oraz uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2021, Projekt nr 6 w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, wszystkie projekty
uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Polityki Społecznej. Komisja
zajęła się także zaopiniowaniem projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Nie zostało
wypracowane jednogłośne stanowisko ponieważ udział w głosowaniu wyglądał
następująco; 3 głosy za, 3 głosy przeciw oraz 1 głos wstrzymujący. Ponadto
Przewodnicząca zapoznała członków Komisji z e sprawozdaniem z wykonania zadań
oświatowych za rok 2019/2020 oraz pismem dotyczącym zwiększenia subwencji
oświatowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Wojciech Kowalczyk
poinformował , że posiedzenia komisji odbywały się w dwóch terminach tj 15 grudnia
2020 r oraz 30 grudnia 2020 r. W pierwszym terminie Komisja zaopiniowała projekt
uchwały budżetowej na 2021 rok. ( 5 głosów za). Na kolejnym posiedzeniu komisja
obradowała nad czterema projektami uchwał. Wszystkie zostały pozytywnie
zaopiniowane przez członków komisji.
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek oddał głos Panu Wójtowi, który omówił
inwestycje jakie miały miejsce w roku 2020. Należą do nich:
 Przebudowa drogi powiatowej Wierzchowiny – Lisów,
 Parking i zatoka przy szkole Podstawowej w Wierzchowinach,
 Przebudowa drogi Powiatowej Wola Gutowska - Jankowice,
 Przebudowa drogi powiatowej w Jedlińsku i parking przy ZSP w Jedlińsku,
 Most na Tymiance,
 budowa gazociągu w Jedlance,
 budowa wodociągów,
 Przebudowa drogi na ul. Jaśminowej w Jedlińsku,
 Przebudowa drogi Kamińsk – Dąbrówka Nagórna,
 Remont i utwardzenie 9 dróg destruktem,
 I etap kanalizacji sanitarnej Wsola – Wielogóra,
 Budowa kompleksów boisk sportowych przy szkole w Starych Zawadach oraz przy
szkole we Wsoli,
 III etap remontu w szkole w Jedlance,
 modernizacja sali komputerowej w ZSP w Jedlińsku,
 zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Ludwikowie,
 Oświetlenie płyty boiska i parkingu w Jedlińsku,
 termomodernizacja CKiKF w Jedlińsku,
 budowa przepompowni wodociągu Gutów – Jankowice (w trakcie realizacji),
 Przebudowa drogi powiatowej Gulin – Wsola - Wojciechów wraz z ciągiem pieszo
– rowerowym,
 Zakup sprzętu medycznego do Centrum Zdrowia w Jedlińsku,
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odwodnienie terenu przy budynku Centrum Zdrowia w Jedlińsku,
Pozyskanie dotacji 2.000.000.00 zł z Rządowego Fundusz Inicjatyw Lokalnych
na remont stołówki w Jedlińsku,
odbiór przepompowni przy ul. Armii Krajowej w Jedlińsku,
remont budynku OSP w Wielogórze,
remont budynku OSP w Jedlińsku,
zakup Samochodu Strażackiego dla OSP w Wielogórze (odbiór w 2021 roku).

Wójt Gminy Jedlińsk Pan Kamil Dziewierz podziękował swoim współpracownikom
Sekretarzowi Gminy Panu Andrzejowi Pawluczykowi, Skarbnik Gminy Pani Ilonie
Starzyńskiej, Radcy Prawnej Pani Sylwii Dąbrowskiej oraz wszystkim kierownikom oraz
dyrektorom jednostek podległych.
Ad. 6. Przyjęcia uchwał w sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek odczytał projekt uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021 – 2026 a następnie uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu
nr Ra.405.2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Jedlińsk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021–2026.
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska poinformowała, że Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy Jedlińsk na lata 2021-2026 została stworzona na tyle lat, na ile
zaciągnięte są zobowiązania finansowe czyli do 2026 roku. Radni nie mieli uwag
do proponowanego projektu Uchwał.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 9 głosami za, 5 głosami przeciw i 1 głosem
wstrzymującym podjęła Uchwałę Nr XXVII/90/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021–2026.
Głosowanie przedstawiało się następująco: Dariusz Lipiński (ZA), Magdalena TrzmielWieteska (PRZECIW), Ewa Ofiara (PRZECIW), Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW),
Barbara Kołodziejska (ZA), Maciej Makulski (PRZECIW), Wojciech Kowalczyk (ZA),
Tomasz Plewiński (ZA), Zbigniew Dobosz (PRZECIW), Waldemar Dabiński (WSTRZYMAŁ
SIĘ), Janusz Mazurek (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Łukasz Kurek (ZA),
Marcin Drewnowski (ZA).
Ad. 7. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 8 głosami za, 7 głosami przeciw podjęła
Uchwałę Nr XXVII/91/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
Głosowanie przedstawiało się następująco: Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW),
Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW), Ewa Ofiara (PRZECIW), Maciej Makulski
(PRZECIW), Dariusz Lipiński (PRZECIW), Wojciech Kowalczyk (ZA), Barbara Kołodziejska
(ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Zbigniew
Dobosz (PRZECIW), Łukasz Kurek (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Robert Rędzia (ZA),
Waldemar Dabiński (PRZECIW).
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek odczytał projekt uchwały budżetowej
na 2021 rok oraz uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.406.2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie
opinii o projekcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania
deficytu.
Głos w sprawie zabrała Skarbnik Pani Ilona Starzyńska. Poinformowała, że zmiany
wynikają między innymi z niewykonanych zadań na zakup samochodu strażackiego.
Środki z dotacji pochodzących zostały przeniesione na 2021 rok.
Kolejne zadanie to budowa wodociągu i przepompowni Gutów - Jankowice. Jednym
z powodów, dla których inwestycja nie została zrobiona jest to, że do miejsca inwestycji
nie została podłączona energia elektryczna.
W miejscu planowanych inwestycji wprowadzone zostały środki w ramach Inwestycji
Funduszy Lokalnych na konto budżetowe w kwocie 2.000.000,00 zł na przebudowę
stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jedlińsku. Środki zostały przeniesione
z 2020 roku na 2021 rok.
Wszystkie zmiany zostały omówione na komisjach. Przewodniczący Rady otworzył
dyskusje nad proponowanym projektem uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2021
rok. Toczyła się dyskusja na temat projektów w ramach Inwestycji Funduszy Lokalnych.
Ad. 8. Podjęcia uchwał:
Ad 8A. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk.
Radna Ewa Ofiara zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącej komisji Rewizyjnej
o kontrolę dokumentacji finansowej w sołectwie Lisów. Przewodniczący Rady Pan
Łukasz Kurek poinformował, że zostało to uwzględnione w planie pracy Komisji
Rewizyjnej na wniosek Radnego z tego terenu.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 14 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się
przyjęto Uchwałę nr XXVII/81/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2021.
Głosowanie przedstawiało się następująco: Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA),
Patrycja, Bartula-Jakubowska (ZA), Maciej Makulski (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA)
Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ), Ewa Ofiara (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Lidia
Żurowska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Janusz Mazurek (ZA),
Tomasz Plewiński (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Marcin Drewnowski
(ZA).
Ad.8B. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola
w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
Radny Waldemar Dabiński złożył wniosek formalny dotyczący zmiany zapisu
mówiącego o 3 letnim okresie finansowania przedszkola do okresu 1 roku. Jego zdaniem
3 letni okres dotacji nie jest uzasadniony, ponieważ w tym czasie może się wiele zmienić.
Radny Lipiński odniósł się do tematu zwracając się z pytaniem do władz gminy o podanie
przyczyny decyzji o takim okresie dotacji. Pani Skarbnik odpowiedziała, że na jej wniosek
taki projekt przygotował CUW. Powodem było to aby rokrocznie nie obradować nad tym
samym tematem.
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Radny Dabiński poprosił Radnych aby zagłosowali za jego wnioskiem.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 2 i poprosił Radę o głosowanie
w sprawie skrócenia okresu dotacji do 31 grudnia 2021 r.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 7 głosów za, 8 przeciw - wniosek formalny
został odrzucony.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Patrycja
Bartula-Jakubowska (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Dariusz Lipiński (ZA),
Waldemar Dabiński (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Tomasz Plewiński (PRZECIW), Łukasz Kurek
(PRZECIW), Zbigniew Dobosz (ZA), Robert Rędzia (PRZECIW), Lidia Żurowska
(PRZECIW), Marcin Drewnowski (PRZECIW), Barbara Kołodziejska (PRZECIW),
Wojciech Kowalczyk (PRZECIW),Janusz Mazurek (PRZECIW).
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem nr 2 i poprosił o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 8 głosami za, 7 głosami przeciw przyjęto
Uchwałę nr XXVII/82/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla
niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie
o finansowaniu zadań oświatowych.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Zbigniew Dobosz (PRZECIW),
Maciej Makulski (PRZECIW), Dariusz Lipiński (PRZECIW), Waldemar Dabiński
(PRZECIW), Tomasz Plewiński (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW), Robert
Rędzia (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW), Ewa Ofiara (PRZECIW), Łukasz
Kurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Lidia Żurowska (ZA),
Barbara Kołodziejska (ZA), Janusz Mazurek (ZA).
Ad. 8C. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 3 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2021 w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XXVII/83/2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy
i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2020
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Ewa Ofiara (ZA),
Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Robert Rędzia (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA),
Zbigniew Dobosz (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Łukasz Kurek
(ZA), Lidia Żurowska (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA).
Ad. 8D. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 4 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania liczby
punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XXVII/84/2020 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jedlińsk, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (ZA), Maciej,
Makulski (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Zbigniew
Dobosz (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Robert Rędzia (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Tomasz Plewiński (ZA),
Lidia Żurowska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA).
Ad. 8E. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 5 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk powiedział, że uchwała musi być uchwalona.
Nie ma takiego przypadku wręcz przeciwnie bywa tak, że mieszkaniec powinien znaleźć
się w takim ośrodku ale nie wyraża na to zgody. Środki na ten cel są zabezpieczone
ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uchwała ma znaczenie teoretyczne.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XXVII/85/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (ZA), Maciej
Makulski (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Zbigniew
Dobosz (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Robert Rędzia (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Tomasz Plewiński (ZA),
Lidia Żurowska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA).
Ad. 8F. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 6 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2021.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 6 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XXVII/86/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA), Zbigniew
Dobosz (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Robert Rędzia (ZA),
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA),
Łukasz Kurek (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Marcin Drewnowski (ZA),
Barbara Kołodziejska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Ad. 8G. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 7 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za przyjęto Uchwałę nr
XXVII/87/2020 w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Janusz Mazurek (ZA), Robert Rędzia
(ZA), Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA),
Zbigniew Dobosz (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Marcin, Drewnowski (ZA),
Lidia Żurowska (ZA), Maciej Makulski (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Patrycja BartulaJakubowska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Waldemar Dabiński (ZA).
Ad. 8H. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 8 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026.
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska poinformowała jednocześnie o projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2026 oraz zmianach w
budżecie na 2020 r.
Polegają one na przesunięciu dochodów, które są realizowane w nadmiarze na paragrafy,
które nie zostały zrealizowane.
Nastąpiły dwie zmiany związane z inwestycjami:
 Przesunięcie 1800 zł w ramach środków przeciwdziałania Alkoholizmowi
 Przebudowa stołówki w ZSP w Jedlińsku wpisana została zarówno na 2020 jak i
2021 rok.
Radny Waldemar Dabiński poprosił Panią Skarbnik o dokładniejsze oznaczanie
dochodów i zmian w tabelach.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 13 głosami za, 1 głosem przeciw i 1
wstrzymującym się przyjęto Uchwałę nr XXVII/88/2019 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026. Udział w głosowaniu
przedstawiał się następująco: Maciej, Makulski (ZA), Robert Rędzia (ZA), Wojciech
Kowalczyk (ZA), Zbigniew Dobosz (ZA), Dariusz Lipiński (ZA), Waldemar Dabiński (ZA),
Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Łukasz
Kurek (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Barbara
Kołodziejska (ZA), Ewa Ofiara (WSTRZYMAŁ SIĘ), Tomasz Plewiński (ZA).
Ad. 8I. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 9 w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
Przewodniczący poprosił Radę o głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
15 głosami za przyjęto Uchwałę nr XXVII/89/2020 w sprawie zmian w budżecie na
2020 rok.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (ZA), Maciej Makulski
(ZA), Waldemar Dabiński (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Robert Rędzia (ZA), Ewa Ofiara (ZA),
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA), Zbigniew Dobosz
(ZA), Janusz Mazurek (ZA), Wojciech Kowalczyk (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Lidia
Żurowska (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA).
Ad. 8J. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
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Radna Patrycja Bartula- Jakubowska poinformowała, że uzasadnienie nie zgadza się z tym
co radni mówili na komisji. Wójt podjął się wykonania operatu wodno – prawnego. Stąd
też wynikało uzasadnienie skargi za zasadną.
Pan Sekretarz odniósł się do słów radnej informując, że ustalenia z powiatem dotyczyły
odwodnienia posesji przy drodze powiatowej w innym miejscu niż mieszkaniec, o którym
mowa. 29 grudnia 2020 r. WFOŚ i GW w Warszawie dał pisemną odpowiedź Panu S.A.
Sekretarz Pan Andrzej Pawluczyk odczytał pismo po czym poprosił Rade o głosowanie
negatywne.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 10 i poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 4 głosami za, 8 przeciw i 3 wstrzymującymi
odrzucono projekt Uchwały nr 10. Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco:
Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA), Maciej Makulski (WSTRZYMAŁ SIĘ), Dariusz Lipiński
(ZA), Łukasz Kurek (PRZECIW), Wojciech Kowalczyk (PRZECIW), Robert Rędzia
(PRZECIW), Marcin Drewnowski (PRZECIW), Ewa Ofiara (ZA), Lidia, Żurowska
(PRZECIW), Zbigniew Dobosz (ZA), Barbara Kołodziejska (PRZECIW)
Tomasz Plewiński (PRZECIW), Janusz Mazurek (PRZECIW), Waldemar Dabiński
(WSTRZYMAŁ SIĘ), Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ).
Kolejno nastąpiła przerwa, podczas której przygotowano projekt uchwały uprzednio
uznając za bezzasadną. W związku z powyższym dokonano zmiany w porządku obrad
wymaganą większością głosów.
Ad.K. Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do procedowania nad projektem nr 13
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
Przewodniczący poprosił Rade o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 8 głosami za i 6 przeciw Uchwała nr
XXVII/92/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi za działalność Wójta została
przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Robert Rędzia (ZA), Magdalena,
Trzmiel-Wieteska (PRZECIW), Dariusz Lipiński (PRZECIW), Barbara Kołodziejska (ZA),
Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW), Łukasz Kurek (ZA), Zbigniew Dobosz
(PRZECIW), Maciej Makulski (PRZECIW), Tomasz Plewiński (ZA), Ewa Ofiara (PRZECIW),
Wojciech Kowalczyk (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Lidia Żurowska (ZA), Janusz
Mazurek (ZA).
Ad 9. Sprawy różne.
Radna Patrycja Bartula- Jakubowska poinformowała o projekcie uchwały, który został
złożony przez kilku Radnych w sprawie pisma sołtysów. Prosi Radę Gminy o zmianę
zapisów w Uchwale X/41/2007 dotyczącą zasad gospodarowania nieruchomości
należącymi do Gminy Jedlińsk. Uchwała ta nie spełnia oczekiwań mieszkańców.
Radna Ewa Ofiara złożyła podziękowania dla Rady Powiatu Panu Staroście
Waldemarowi Trelce a także Pani Teodozji Bień i Ryszardowi Dziurze za uwzględnienie
w projekcie budżetu na 2021 rok budowy drogi Jedlińsk – Urbanów. Radny Dariusz
Lipiński również przyłącza się do tych podziękowań. Drugą sprawą jaką poruszyła Radna
Ofiara było wycięcie krzewów w miejscowości Kruszyna. Uważa że mieszkańcy pozostają
bez pomocy. Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz obiecał przekazać to zgłoszenie
do kierownika ZGK.
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Radna Barbara Kołodziejska w imieniu mieszkańców Wielogóry podziękowała Panu
Wójtowi za realizację wszystkich inwestycji jakie zostały wykonane na jej terenie.
Radny Dariusz Lipiński poprosił o informacje dotyczącą oświetlenia w Wielogórze. Wójt
Gminy Pan Kamil Dziewierz poinformował, że brak oświetlenia wynika głównie
z problemów technicznych, starych i zniszczonych przewodów. W budżecie na 2021 rok
zostały zabezpieczone środki na modernizację oświetlenia ulicznego oraz całą
infrastrukturę.
Radna Magdalena Trzmiel – Wieteska zwróciła się do Wójta Gminy z pytaniem o udział
w Programie Miast Mazowsze 2021. Pan Wójt poprosił o kontakt z pracownikiem Urzędu,
który zajmuje się projektami.
Radna pytała o to czy są jakieś zapisy mówiące o działalności świetlic? Dlaczego GCKiKF
jest otwarte a pozostałe świetlice są zamknięte? Wójt poprosił o dopytanie Dyrektor
GCKiKF Panią Agnieszkę Gryzek.
Radny Wojciech Kowalczyk zwrócił się do Radnego Dariusza Lipińskiego z pytaniem,
która z inwestycji mu się nie podoba, że nie zagłosował za budżetem na 2021 rok.
Pan Lipiński odpowiedział, że chodzi głównie o ścieżkę pieszo – rowerową tzw. „kładkę”.
w tamtym roku również zostały zabezpieczone pieniądze na tą inwestycje i była mowa
o tym, że dokumentacja jest w fazie końcowej. Pozwolenia na budowę jednak nie było.
Obawia się że scenariusz się powtórzy. Ponieważ nie ma możliwości głosowania osobno
za każdym projektem zagłosował właśnie tak, jak uważa za słuszne.
Wójt odpowiedział, że te pieniądze zostały wydane na inne inwestycje m.in. budowę
wodociągów, budowę dróg, wycinkę krzewów…
Pan Wójt wyjaśnił kwestie tzw. „kładki” oraz środków przeznaczonych na nią.
Na koniec Pan Wójt wraz z Panem Przewodniczącym Rady złożyli wszystkim życzenia
noworoczne.
Ad 10. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek o godzinie 13.35 zamknął obrady
XXVII sesji Rady Gminy.
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