Protokół nr XXVIII/2021
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w trybie on - line
w dniu 25.02.2021 r.
Ad. 1. Obrady XXVIII sesji Rady Gminy w Jedlińsku otworzył o godz. 9.15. 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.
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy
14 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.
zmiany uchwały nr V/6/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 roku w
sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”– projekt nr 1,
B.
rozpatrzenia petycji w przedmiocie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia
referendum ludowego– projekt nr 2,
C.
rozpatrzenia petycji ”Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej
szczepionce”. – projekt nr 3,
D.
rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej równości
mieszkańców – projekt nr 4,
E.
zmiany uchwały Nr X/41/2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2007 r. w
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Jedlińsk– projekt nr 5,
F.
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 - projekt nr 6
G.
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. – projekt nr 7,
H.
nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie w budżecie gminy na 2022 rok środków
stanowiących fundusz sołecki – projekt nr 8,
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Radna Patrycja Bartula – Jakubowska zabrała głos w sprawie sprawozdania delegata
za dwa lata działalności.
O głos poprosił również Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz, który poinformował, że podjął
decyzję, aby wyjąć z porządku obrad pkt 7 czyli projektu zakładającego zniesienie
funduszu sołeckiego w 2022 roku. . Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek przychylił
się do wniosku Wójta. Poinformował również o błędzie pisarskim w pkt 5 porządku
obrad. Zapytał Radnych o uwagi do proponowanego porządku obrad. Brak uwag.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt porządku obrad ze zdjęciem pkt H.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 głosami za przyjęto porządek obrad.

Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA) Marcin
Drewnowski (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Maciej Makulski (ZA) Patrycja BartulaJakubowska (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Dariusz Lipiński (ZA) Robert Rędzia
(ZA) Łukasz Kurek (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Ewa Ofiara (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 13 głosami za i 1 wstrzymującymi przyjęto
protokół.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA) Dariusz Lipiński
(ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Waldemar Dabiński (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Marcin
Drewnowski (ZA) Robert Rędzia (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Łukasz Kurek
(ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ) Zbigniew Dobosz (ZA) Lidia
Żurowska (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Tomasz Plewiński (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 komisja obradowała 25 stycznia
2021 roku. Tematem była analiza dokumentacji technicznej i finansowej środków w
ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lisów. W obradach uczestniczyli pracownicy
Urzędu Gminy Pani Urszula Pawłowska oraz Pan Grzegorz Walczak. Po wysłuchaniu
wszystkich informacji członkowie komisji nie wnieśli uwag do analizy technicznej i
finansowej, która była przedmiotem obrad komisji.
Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Barbara Kołodziejska
poinformowała, że Komisja odbyła się 16.02.2021 r. Do Komisji wpłynęło trzy pisma.
Pierwszą z nich przesłała A.U powołując się na konstytucję. Prosi w niej o rozpatrzenie
projektu uchwały, w której jest zawarta pisemna gwarancja ze strony producentów
szczepionek przeciwko SARS COV- 2 w przypadku pojawienia się niepożądanych
odczynów poszczepiennych. Drugie pismo zostało przesłane przez Międzynarodową
Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi ”Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej
szczepionce”. Trzecie pismo zostało przesłane przez Panią T.G. Prosi o zaopiniowanie
przeprowadzenie bezpośredniego referendum ludowego i zmianę kodeksu wyborczego.
Po rozpatrzeniu wyżej wymienionych petycji Komisja uznała je za bezzasadne.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert
Rędzia poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 16 lutego 2021 r. Tematem
Komisji były trzy pisma, które do niej wpłynęły. Pierwsze pismo od mieszkańców
Bierwiec odnośnie opracowania operatu wodno – prawnego. Odpowiedź została
udzielona a operat będzie opracowany. Drugie pismo złożone zostało przez sołtysów.
Dotyczyło ono zmiany projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jedlińsk. Kolejne pismo złożyło
pięcioro radnych. Dotyczyło ono powyższego tematu, dlatego komisja zajęła się tą sprawą.
Komisja odrzuciła projekt tej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Magdalena Trzmiel - Wieteska
poinformowała, że Komisja obradowała 24.02.2021 r. Podczas obrad Komisji poruszone

zostały kwestie uchwał przedstawione na dzisiejszej sesji. Członkowie zostali zapoznani
ze sprawozdaniem Biblioteki Publicznej za 2020 rok oraz planem pracy na 2021 rok.
Członkowie zapoznali się również z informacją z CUW dotyczącą wysokości wynagrodzeń
nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego, a także pisma Pana Starosty
dotyczącego pomocy finansowej przy budowie hospicjum stacjonarnego. Komisja jest
zainteresowana pomocą jednak potrzebuje więcej informacji i szczegółów dotyczących
planu finansowego czy liczby łóżek hospicyjnych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Wojciech Kowalczyk
poinformował , że posiedzenie komisji odbyło się 25.02.2021 r. Tematem Komisji było
obradowanie nad dwoma projektami uchwał tj. projekt nr 6 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 oraz projekt nr 7 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Oba projekty zostały zaopiniowane pozytywnie
jednogłośnie. Komisja Obradowała także nad wsparciem finansowym na potrzeby
budowy hospicjum stacjonarnego. Nie przychyla się do tego wsparcia. Prosi o więcej
szczegółów tej inwestycji wtedy też sprawa zostanie rozpatrzona ponownie.
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 trasy kolejowej nr 8 – zły stan techniczny dróg.
Projekt ciągu pieszo – rowerowego przy torach.
Gazyfikacja kolejnych sołectw - budynków użyteczności publicznej, szkół
i kościołów.
Informacja o wyłudzeniach na mieszkańcach Bierwieckiej Woli i Bierwiec.
Pomoc przedsiębiorcom podczas trwania pandemii.

Radna Ewa Ofiara poinformowała Wójta o chęci uczestnictwa w spotkaniu w sprawie
budowy trasy kolejowej nr 8. Dodatkowo spytała o parking oraz kładkę nad torami. Wójt
w odpowiedzi poinformował, że rampa zostaje aż do stacji uzdatniania wody. Kładki nad
przejazdem kolejowym nie będzie.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz w imieniu swoim oraz Skarbnik Gminy Pani Ilony
Starzyńskiej podziękował Sołtysom, którzy roznosili nakazy podatkowe.
Ad. 6. Podjęcia uchwał:
Ad 6A. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr V/6/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019
roku w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”.
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek oddał głos radnemu Plewińskiemu. Radny
poinformował, że złożył na ręce Przewodniczącego Rady rezygnację z pełnienia funkcji
delegata z przyczyn osobistych. Jak powiedział doba pandemii spowodowała, że nie miał
możliwości zrobić tyle ile zakładał wstępując do stowarzyszenia. Podziękował za
współpracę ze wszystkimi delegatami a przede wszystkim Wójtowi Gminy Panu
Kamilowi Dziewierzowi. Radny odniósł się do słów Pani Patrycji Bartuli - Jakubowskiej

odnośnie sprawozdania z działalności w stowarzyszeniu. Przewodniczący podziękował
Panu Waldemarowi za to , że reprezentował Radę Gminy w stowarzyszeniu.
Głos zabrał Wójt Gminy dziękując za współpracę. Odniósł się również do pracy w
stowarzyszeniu. Poinformował o planach i projektach w Związku Gmin Radomka.
Nadmienił o pozyskaniu środków z LGD Razem dla Radomki na budowę placu zabaw w
Romanowie.
Radna Ewa Ofiara odniosła się do wypowiedzi Pana Wójta. Przekazała informacje w
sprawie funkcjonowania LGD Razem dla Radomki oraz Związku Gmin Radomka.
Poinformowała Radnych o różnicach jakie wynikają z ich kompetencji. Dodała również,
że dofinansowanie z LGD Razem dla Radomki wynosiło 63% a gmina pokrywała 37%.
Radna Patrycja Bartula – Jakubowska zwróciła się do Radnego Plewińskiego mówiąc, że
na stronie Związku Gmin Radomka znajdują się 3 sprawozdania z czasu jego działalności
na rzecz Związku. Radny przekazał, że w związku z obostrzeniami spotkania nie były
organizowane. Przez ten czas odbył się tylko jeden zlot.
Przewodniczący przystąpił do procedowania nad projektem nr 1 w sprawie zmiany
uchwały nr V/6/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”.
Przewodniczących poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów.
Radny Robert Rędzia zgłosił kandydaturę Pana Marcin Drewnowskiego.
Radny Waldemar Dabiński zgłosił kandydaturę Pani Ewy Ofiary.
Oboje Radnych wyraziło zgodę na kandydowanie na funkcje delegata do Związku Gmin
Radomka.
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek poinformował o dwóch kandydatach:
 Radny Marcin Drewnowski
 Radna Ewa Ofiara
W zawiązku z tym Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie za
kandydaturą Pana Marcina Drewnowskiego.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 7 głosami za i 7 głosami przeciw głosowanie
zostało nierozstrzygnięte.
Głosowanie przedstawiało się następująco: Waldemar Dabiński (PRZECIW) Wojciech
Kowalczyk (ZA) Maciej Makulski (PRZECIW) Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW)
Magdalena Trzmiel-Wieteska (PRZECIW) Zbigniew Dobosz (PRZECIW) Dariusz Lipiński
(PRZECIW) Lidia Żurowska (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Ewa Ofiara (PRZECIW) Robert Rędzia
(ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Marcin Drewnowski (ZA).
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie za kandydaturą Pani Ewy
Ofiary.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 7 głosami za i 7 głosami przeciw głosowanie
zostało nierozstrzygnięte.
Głosowanie przedstawiało się następująco: Dariusz Lipiński (ZA) Wojciech Kowalczyk
(PRZECIW) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Zbigniew Dobosz (ZA) Waldemar Dabiński (ZA) Marcin Drewnowski (PRZECIW) Łukasz
Kurek (PRZECIW) Ewa Ofiara (ZA) Lidia Żurowska (PRZECIW) Barbara Kołodziejska
(PRZECIW) Tomasz Plewiński (PRZECIW) Robert Rędzia (PRZECIW) Maciej Makulski
(ZA).
Radny Waldemar Dabiński zwrócił się do Radnego Marcina Drewnowskiego, aby ten
zrezygnował z kandydatury. Przewodniczący Rady złożył wniosek formalny o zdjęcie z

porządku obrad tej uchwały z powodu jej nierozstrzygnięcia i przesunięcie jej na inny
termin.
Ponownie głos zabrała Pai Ewa Ofiara, która poinformowała o swojej rezygnacji
z kandydowania na delegata w Związku Gmin Radomka.
Radny Dabiński złożył wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad tej uchwały.
W związku z zaistniałą sytuacją Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Radcy Prawnej
Pani Sylwii Dąbrowskiej. Poinformowała ona, że głosy są nierozstrzygające i nastąpiła
zmiana stanu faktycznego poprzez rezygnację. Na prośbę Pani Sylwii Dąbrowskiej
Przewodniczący Rady zarządził przerwę podczas, której mogła zapoznać się z
orzecznictwem w tym zakresie.
Po przerwie Pan Marcin Drewnowski poprosił Radnych o głosowanie za wnioskiem Pana
Dabińskiego.
Przewodniczący poprosił Radę o głosowanie za wnioskiem Pana Waldemara
Dabińskiego.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 13 głosami za i 1 wstrzymującym projekt
Uchwały nr 1 w sprawie został usunięty z porządku obrad.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ) Wojciech Kowalczyk (ZA) Waldemar
Dabiński (ZA) Robert Rędzia (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Dariusz Lipiński (ZA) Łukasz
Kurek (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Barbara
Kołodziejska (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Maciej Makulski (ZA).
W związku z powyższym należało ponownie przegłosować porządek po zmianie i
usunięciu projektu nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr V/6/2019 Rady Gminy Jedlińsk z
dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 13 głosami za i 1 wstrzymującym się
porządek obrad został przegłosowany.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA)
Waldemar Dabiński (ZA) Dariusz Lipiński (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Robert Rędzia
(ZA) Maciej Makulski (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ) Tomasz
Plewiński (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Lidia
Żurowska (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Ewa Ofiara (ZA).
Uznano zatem, że projekt Uchwały nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr V/6/2019 Rady
Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania delegatów do Związku
Gmin „Radomka” będzie procedowany na kolejnej Sesji Rady Gminy.
Ad.6B. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 2 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wydania opinii w sprawie
przeprowadzenia referendum ludowego.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do powyższego projektu Uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 9 głosami za, 1 przeciw i
4
wstrzymującymi się Uchwała nr XXVIII/93/2021 została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński
(WSTRZYMAŁ SIĘ) Ewa Ofiara (WSTRZYMAŁ SIĘ) Wojciech Kowalczyk (ZA) Robert
Rędzia (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Łukasz Kurek (ZA)

Dariusz Lipiński (PRZECIW) Magdalena Trzmiel-Wieteska (WSTRZYMAŁ SIĘ) Marcin
Drewnowski (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Tomasz
Plewiński (ZA) Maciej Makulski (ZA).
Ad. 6C. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 3 w sprawie rozpatrzenia petycji ”Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej
szczepionce”.
Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk poprosił Radnych o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 8 głosami za 1 przeciw 5 wstrzymującymi
Uchwała nr XXVIII/94/2021 w sprawie ”Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP
niebezpiecznej szczepionce” została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński
(WSTRZYMAŁ SIĘ) Maciej Makulski (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (WSTRZYMAŁ
SIĘ) Łukasz Kurek (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Zbigniew Dobosz
(WSTRZYMAŁ SIĘ) Ewa Ofiara (PRZECIW) Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ) Lidia
Żurowska (ZA) Marcin Drewnowski (WSTRZYMAŁ SIĘ) Robert Rędzia (ZA) Barbara
Kołodziejska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA)
Ad. 6D. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 4 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej równości
mieszkańców .
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 10 glosami za 4 wstrzymującymi się Uchwała
nr XXVIII/95/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały
dotyczącej równości mieszkańców została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA)
Maciej Makulski (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (WSTRZYMAŁ SIĘ) Waldemar
Dabiński (WSTRZYMAŁ SIĘ) Łukasz Kurek (ZA) Ewa Ofiara (WSTRZYMAŁ SIĘ) Dariusz
Lipiński (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Robert Rędzia (ZA) Marcin
Drewnowski (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA).
Ad. 6E. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 5 w sprawie zmiany uchwały Nr X/41/2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Jedlińsk.
Głos w sprawie zabrała Radna Magdalena Trzmiel – Wieteska. Prosi pozostałych radnych
aby nie głosowali za odebraniem sobie głosu. Jeśli sprzedaż będzie uzasadniona radni nie
będą się sprzeciwiać. Uważa, że jako Radni powinni mieć możliwość wypowiedzenia się
na ten temat zarówno w swoim imieniu jak i mieszkańców.
Radna Patrycja Bartula –Jakubowska popiera wypowiedź Radnej Magdaleny Trzmiel Wieteska.
Radna Ewa Ofiara popiera wypowiedzi radnych. Chciałaby wspólnie z mieszkańcami
wypowiadać się w tym temacie. Jeśli z Urzędu Gminy otrzymałaby informację na temat
środków ze sprzedaży i ich konkretnego przeznaczenia to jest jak najbardziej za.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 5.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 7 głosów za 7 przeciw Uchwała nie została
przyjęta. Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński
(ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Maciej Makulski (ZA) Magdalena TrzmielWieteska (ZA) Dariusz Lipiński (ZA) Łukasz Kurek (PRZECIW) Wojciech Kowalczyk
(PRZECIW) Zbigniew Dobosz (ZA) Robert Rędzia (PRZECIW) Marcin Drewnowski
(PRZECIW) Ewa Ofiara (ZA) Lidia Żurowska (PRZECIW) Barbara Kołodziejska
(PRZECIW) Tomasz Plewiński (PRZECIW).
Ad. 6F. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 6 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021 – 2026.
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska poinformowała jednocześnie o projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2026 oraz zmianach w
budżecie na 2021 r.
Zmiany polegają na wprowadzeniu otrzymanych dochodów. Są to:
17 928,00 zł - Spis Powszechny Ludności,
150 158,00 zł – Subwencja,
43 051,00 zł – Dotacja na plac zabaw w Urbanowie (całość inwestycji wyniosła 72 660,00
zł różnica została sfinansowana ze środków z otrzymanej subwencji.
Zmniejszona została dotacja:
47 002,00 zł - Oddział przedszkolny
27,823,00 zł - Przedszkole
Pani Skarbnik Ilona Starzyńska poinformowała, że od stycznia tego roku Ustawa
„Covidowa” obliguje do niepobierania opłaty targowej.
Radny Waldemar Dabiński zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik z czego wynikają
przeszacowania dotacji na oddziały przedszkolne i przedszkola? W odpowiedzi Pani
Skarbnik usłyszeć można było usłyszeć, że szacowanie odbyło się na podstawie ubiegłego
roku. Ponadto odnosząc się do pytań radnych Pani Skarbnik poinformowała, że
zmniejszenie dotyczy wszystkich dzieci bez względu na to czy jest to przedszkole
państwowe czy prywatne. Dotacja, która była przyznana dla „Gumisiowego Przedszkola”
nie będzie zmniejszana. Jeśli dotacja zostanie zmniejszona gmina dokłada z własnych
środków. Informacja o zawyżeniu dotacji wpłynęła do Urzędu w lutym po przyjęciu
uchwały budżetowej przez Sejm i Senat.
Kolejne pytanie Radnego Dabińskiego dotyczyło wybudowanych wodociągów. Jak mówił
przyłącze zostało dołączone do prywatnego wodociągu i w konsekwencji będzie on
odkupiony od osoby prywatnej. Pani Skarbnik przekazała, że taka sytuacja miała miejsce,
jednak nikt wcześniej nie informował, że jest to wodociąg prywatny na danej części.
Radna Patrycja Bartula – Jakubowska pytała o plac zabaw w Romanowie. Skarbnik Gminy
Pani Ilona Starzyńska odpowiedziała, że dokumentacja na plac zabaw w Romanowie
spełniała określone wymogi, dlatego projekt został zgłoszony do konkursu.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 12 głosów za , 2 wstrzymujące. Uchwała nr
XXVIII/96/2021 została przyjęta. Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco:
Waldemar Dabiński (WSTRZYMAŁ SIĘ) Dariusz Lipiński (ZA) Marcin Drewnowski (ZA)
Wojciech Kowalczyk (ZA) Maciej Makulski (ZA) Robert Rędzia (ZA) Łukasz Kurek (ZA)

Barbara Kołodziejska (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Ewa
Ofiara (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska
(WSTRZYMAŁ SIĘ).
Ad. 6G. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem
nr 7 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 14 radnych. 12 głosów za, 2 wstrzymujące Uchwała nr
XXVIII/97/2021 została przyjęta.
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (WSTRZYMAŁ
SIĘ) Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ) Zbigniew Dobosz (ZA) Wojciech
Kowalczyk (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Maciej Makulski (ZA) Dariusz Lipiński
(ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Lidia Żurowska (ZA)
Marcin Drewnowski (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Robert Rędzia (ZA).
Ad 9. Sprawy różne.
W sprawach różnych zostały poruszone takie tematy jak:
1. Fundusz Sołecki - Jak poinformował Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz Fundusz
Sołecki pozostaje bez zmian. Mieszkańcy nadal będą mogli decydować o
inwestycjach w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.
2. „Turysta” - Jak wynika z wypowiedzi Wójta Gminy teren po zburzonym budynku
“Turysty” nie jest na sprzedaż. Wraz z Radnymi i mieszkańcami chce zadecydować
co tam powstanie. Radni pytali Wójta o pierwokup w momencie sprzedaży. Radny
Waldemar Dabiński spytał władze o zapis o ugodzie sądowej w sprawie
pierwokupu terenu po „Turyście” przez Pana Dziewióra. Pan Sekretarz
poinformował Radnego, że taka ugoda miała miejsce. Radna Patrycja Bartula Jakubowska przedstawiła propozycję dotyczącą konsultacji internetowej w
sprawie placu po “ Turyście”
3. PKP PLK. Spotkanie Wójta Gminy z przedstawicielami PKP PLK w sprawie
przywrócenia dróg do stanu pierwotnego.
4. Udział Sołtysów w obradach Sesji Rady Gminy Jedlińsk. Zarówno Wójt jak i
Przewodniczący Rady nie widzą przeszkód co do uczestnictwa Sołtysów w Sesji on
- line.
5. Czyszczenie rowów i przepustów - Wójt po raz kolejny powiedział, żeby
mieszkańcy dbali o swoje przepusty i rowy. Gmina nie może udrażniać rowów,
które są na prywatnych posesjach.
Ponadto:
1. Radna Patrycja Bartula - Jakubowska zwróciła się do Przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej Pani Lidii Żurowskiej w sprawie kontroli przedsiębiorstwa
zajmującego się szambami. Przewodnicząca poprosiła o napisanie wniosku z
prośbą o umieszczenie tego zadania w planie pracy Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowo Radna poinformowała o stowarzyszeniu, które chce we własnym
zakresie wyremontować Mogiłę i Krzyż z 1809 roku.
2. Radna Ewa Ofiara poinformowała o chorej dziewczynce, która potrzebuje drogiej
operacji. Apelowała o pomoc dla małej Igi.

3. Radny Waldemar Dabiński mówił o gospodarczym systemie pracy przy
wykonywaniu prac w ramach Funduszu Sołeckiego.
Ad 10. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek ok godziny 13:00 zamknął obrady
XXVIII sesji Rady Gminy.
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