Protokół Nr XII/2015
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 28 października 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska o godz.10.00 otworzyła obrady
sesji. Stwierdziła, że na sali obrad jest 14 radnych, jeden radny jest nieobecny –
nieobecność ta jest usprawiedliwiona. Przywitała wszystkich, a w imieniu
Radnych i własnym przywitała Panią Poseł Annę Kwiecień, Wójta Gminy
Jedlińsk , Panią Skarbnik, Panią Mecenas, Dyrektorów, Kierowników Jednostek
Organizacyjnych Gminy , Pracowników Urzędu Gminy, sołtysów i wszystkich
zebranych. W imieniu całej Rady, wi-ce przewodniczący Pan Henryk Krzak
wręczył kwiaty a Przewodnicząca Rady Pani Aneta Żurowska wręczyła List
Gratulacyjny z okazji wyboru Pani Anny Kwiecień na Posła Rzeczpospolitej
Polskiej. Pani Poseł podziękowała wszystkim za poparcie i zobowiązała się
zrobić wszystko aby gmina Jedlińsk rozkwitała. Głos zabrał Wójt Gminy ,
podziękował Pani Poseł za współpracę, powiedział , że wybrał Panią Poseł z 4
kandydatów ubiegających się na stanowisko Sekretarza Gminy, i że to była
bardzo dobra decyzja.
Ad.2 Przewodnicząca Rady oświadczyła ,że jest quorum odczytała porządek
obrad
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
5. Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącej Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Informacje zaproszonych gości.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jedlińsk za rok
szkolny 2014/2015.
9. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania – projekt nr 1
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B) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego – projekt nr 2
C) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Jedlińsk – projekt nr 3
D) przyjęcia Regulaminu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych
warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego,
funkcyjnego
oraz
niektórych
innych
składników
wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego – projekt nr 4
E) uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2016-2020 –projekt nr 5
F) nadania nazwy ulicy – projekt nr 6
G) wyboru ławników na kadencję 2016-2019 – projekt nr 7
H) nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Jedlińsku- projekt nr 8
I) stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego
biegu – projekt nr 9
J) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015 -2019 –
projekt nr 10
K) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – projekt nr 11
L) określenia stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 12
Ł) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
2016 rok– projekt nr 13
M) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych –
projekt nr 14
N) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk na lata 2016-2020 – projekt
nr 15
10. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Głos zabrała skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska , poprosiła o wprowadzenie
do porządku obrad dwóch projektów Uchwał:
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr
14
- wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk na lata 2016-2020 – projekt nr 15
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara i
złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 4 tj. przyjęcia
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regulaminu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego. Komisja chciałaby bardziej wnikliwie rozpatrzeć tę Uchwałę,
ponieważ nie mamy jeszcze wytycznych jakie środki finansowe będą potrzebne.
Przystąpiono do przegłosowania wniosku o zdjęcie z porządku obrad projektu
nr.4.
Rada w obecności 14 radnych – 14 głosami za przegłosowała zdjęcie z
porządku obrad projektu Uchwały nr 4.
Następnie Rada przystąpiła do głosowania o wprowadzenia do porządku obrad
projektu Uchwały o określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych – projekt nr 14
Radni w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad projektu nr 14.
Przystąpiono do głosowania o wprowadzenie do porządku obrad projektu
Uchwały o wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk na lata 2016-2020 – projekt nr 15.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad projektu Uchwały nr 15.
Przewodnicząca Pani Aneta Żurowska przystąpiła do głosowania nad
porządkiem obrad po wprowadzonych zmianach.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła porządek obrad.
Ad 3. Przystąpiono do przyjęcia protokołu z X sesji.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami za i 2 wstrzymującymi się
przyjęła protokół z X sesji.
Ad. 4 Przystąpiono do przyjęcia protokołu z XI sesji.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za i 1 wstrzymującym się
przyjęła protokół z XI sesji.
Ad. 5 Przewodnicząca Rady Pani Aneta Żurowska odczytała pisma jakie
wpłynęły do Rady od ostatniej sesji:
- Odpowiedź na pismo Przewodniczącej Rady z Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na temat suszy .
- Odpowiedź dla p Sebastiana Zawionka.
- pismo od ZGK na temat kosztów przeniesienia lokatorów z ul. Warszawskiej.
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- zestawienie z GZEAS na temat ceny biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół
w gminie
- pismo Przewodniczącej do Pana Wójta na temat publikowania na stronie Bip
protokołów z obrad sesji, komisji, interpelacji i oświadczeń Radnych,
protokółów w kontroli.
- potwierdzenie przekazania do Pana Wójta protokołu z posiedzenia zespołu
opiniującego ławników.
- do wiadomości Rady wpłynęło pismo z ZGK odnośnie przekazania środków na
wymianę wodociągów na ulicy Krótkiej w Jedlińsku.
- pismo od rodziców ze Wsoli i okolic dotyczące wydłużenie pracy przedszkola i
dodatkowego oddziału
- protokół z zebrania wiejskiego w Wierzchowinach
- pismo z OSP w Bierwcach dotyczące przekazania budynku straży dla gminy
- zestawienie z referatu promocji dotyczące projektów, kosztorysów
budowlanych,
- pismo od dyrektora ZSP we Wsoli odnośnie przekazanie środków z zakupu
kosiarki na inny cel
- pismo do Wójta dotyczące przekazania prac konkursu literackiego, w celu ich
wydania
- wniosek od Dyrektora SPOZ odnośnie zmian w statucie SPOZ
- Pani Przewodnicząca odczytała również wnioski jakie składali radni z prośbą
o inwestycje w 2016r. w swoich okręgach wyborczych.
- informacja na temat oświadczeń majątkowych składanych przez
Przewodniczącą Rady, Wójta obecnego i poprzedniego, Dyrektorów ze Szkół.
- wniosek PSP Podstawowej w Jedlance na temat budowy placu zabaw
- pismo od mieszkańca Jedlińska pana Piotra Wilkowskiego odnośnie protestu
przeciwko budowie budynku wielopowierzchniowego.
- pismo od Pani Agnieszki Owczarek odnośnie budowy ul. Topolowej w
Wielogórze
- protest przedsiębiorców z terenu gminy Jedlińsk dotyczący sprzeciwu budowy
budynku wielopowierzchniowego na terenie Jedlińska.
Przewodnicząca komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara poinformowała ,że
komisja spotkała się na posiedzeniach w dniu 29 .09.2015r. i 28.10.2015r. Pani
Ewa Ofiara odczytała protokoły z posiedzenia komisji .
Przewodniczący komisji Gospodarki i Środowiska Pan Dariusz Lipiński
poinformował, że komisja między sesjami nie miała spotkań.
Przewodnicząca komisji Infrastruktury , Rozwoju i Promocji Pani Agata
Nowakowska poinformowała ,że komisja od ostatniej sesji spotkała się dwa
razy. Pierwsze posiedzenie odbyło się 13 października 2015r. wspólnie z
komisją Budżetu i Finansów.
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Głównym celem podczas prac komisji dn. 13.10.2015r było przedstawienie
Władzom Gminy celów przyświecających Radnym podczas tworzenia budżetu
na 2016r, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.
Harmonogram prac według Radnych powinien wyglądać następująco:
a) aktywne włączenie się Radnych do opracowania budżetu,
b) przedłożenie przez Wójta swoich założeń do opracowania budżetu,
c) dyskusja nad złożonymi zadaniami inwestycyjnymi, opracowanie
harmonogramu zadań do planu wieloletniego,
d) przedstawienie przez Wójta źródeł finansowania poszczególnych
inwestycji ( w rozbiciu na środki własne i zewnętrzne),
e) przedstawienie założeń inwestycyjnych mieszkańcom poszczególnych
sołectw i ich omówienie (np. na zebraniach wiejskich),
f) wspólna dyskusja i naniesienie poprawek,
g) korekta budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych w czasie jego
realizacji (np. oszczędności powstałe po przetargach, pozyskane środki
zewnętrze powinny być kierowanie w na inne zadania inwestycyjne w
czasie realizacji budżetu).
Dodatkowo Radni zostali poinformowani przez Panią Sekretarz o
założeniach dotyczącymi zadań inwestycyjnych wpisywanych do budżetu
gminy na 2016r
Po wysłuchaniu stanowiska Władz Gminy przewodnicząca KIRiP Agata
Nowakowska poprosiła o:
a) przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych, na które Gmina ma
już opracowaną dokumentację projektową
b) przedstawienia Radnym jakie wnioski zostały złożone z Gminy Jedlińsk
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania celem pozyskania środków
zewnętrznych. Złożone wnioski zaprezentował Pan Grzegorz Walczak –
pracownik Urzędu Gminy Jedlińsk.
Dodatkowo Radni zostali poinformowani o:
a) rozpoczętej procedurze opracowania projektu budynku z
przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Jedlińsku, oraz o planach jego
budowy i przydziału lokali.
b) omówiono sytuację prawną budynków należących do Ochotniczych
Staży Pożarnych i możliwościach przeprowadzenia tam zadań
inwestycyjnych. Dodatkowo po przeprowadzonej dyskusji Radni
zaproponowali Władzom Gminy, aby zorganizowali wspólne spotkanie z
Prezesami OSP i omówili możliwości dalszej współpracy
Pani Sekretarz A. Kwiecień przystała na propozycję Radnych.
c) Radni zostali również poinformowani o powodach wstrzymania
otwarcia Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Jedlińsku.
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8. Przewodnicząca KIRi P poinformowała Radnych o piśmie, które zostało
złożone przez GKS Drogowiec Jedlińsk i zaadresowane do Wójta Gminy
Jedlińsk K. Dziewierza oraz przekazane do akt KIRi P.
Przewodnicząca KIRiP A.Nowakowska odczytała Radnym powyższe pismo
Obecny na spotkaniu Wójt stwierdził, że powyższego dokumentu nie
widział i nie zna jego treści.
Poprosił w tym celu sekretarkę Panią Kingę Chojnacką o wyjaśnienia.
Pani sekretarka wytłumaczyła, że pismo zadekretowała do
przewodniczącej KIRiP Agaty Nowakowskiej. Radna A. Nowakowska
poinformował, że pismo było adresowane do Wójta K. Dziewierza, a
Komisja miała za zadnie tylko zapoznać się z jego treścią.
Wójt przyznał rację i poinformował, że Radnych zapozna z udzieloną
odpowiedzią na powyższe pismo.
Radna A. Nowakowska poprosiła aby w przyszłości nie przekazywać do
załatwienia pism adresowanych imiennie do Wójta Gminy Jedlińsk K.
Dziewierza poszczególnym komisjom. Tym bardziej, że komisje nie są
władna podejmowania decyzji i składania deklaracji wobec
wnioskodawców w imieniu Władz Wykonawczej Gminy.
Komisje są ciałem opiniodawczym, doradczym oraz nie będą zajmować
stanowiska i składać deklaracji przed określeniem stanowiska ze strony
Wójta Gminy Jedlińsk K. Dziewierza. Komisja np. KIRi P chętnie zapozna
się z każdą sprawą i wyrazi swoją opinię ale dopiero po określeniu
stanowiska Władzy Wykonawczej Gminy, która przeanalizuje
każdorazowo zapytanie, możliwości finansowe, prawne i inne
okoliczności.
W dniu 27 października 2015r. odbyło się drugie posiedzenie komisji
Infrastruktury, Rozwoju i Promocji przewodnicząca odczytała protokół z tej
komisji. Podczas prac komisji poruszono następujące tematy:
1.Zaopiniowano materiały na najbliższą sesję będące w kompetencji KIRiP
a)projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy
Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020
Przewodnicząca KIRi P A.Nowakowska wniosła uwagi do zapisu §9 punkt
1. i poprosiła o zmianę treści zapisu.
W przedłożonym projekcie jest:
” Rada Gminy Jedlińsk w zakresie kreowania kierunków współpracy
gminy z organizacjami oraz określenia wysokości środków
przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez
organizacje”
powinno być:
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” Rada Gminy Jedlińsk w zakresie kreowania kierunków współpracy
gminy z organizacjami”
Wszyscy obecni członkowie poparli zmiany zapisu §9 punkt 1.
W uzasadnieniu Radna A. Nowakowska podał, że pozostawienie zapisu w
przedstawionej formie, będzie niekorzystne dla Władzy Wykonawczej
Gminy i Rada może narzucić wysokość przyznanych środków pieniężnych,
która może być trudna do realizacji i stworzenia realnego budżetu na
dany rok kalendarzowy.
d) projekt uchwały w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jedlińsk.
Przewodnicząca KIRi P A. Nowakowska wniosła uwagi do załącznika nr 1
przedłożonej uchwały, gdzie wymagane jest podanie : imienia, nazwiska,
adresu zamieszkania, daty złożenia podpisu oraz nr ewidencyjny PESEL.
Radna zawnioskowała aby z powyższego załącznika usunąć nr
ewidencyjny PESEL.
Wszyscy obecni członkowie poparli zaproponowane zmiany w załączniku
nr 1.
c)projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ”Armii Krajowej” dla
drogi gminnej położonej w Jedlińsku, Radni przyjęli bez uwag.
d)projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Jedlińsk na lata 2016-2020, został przez Radnych pozytywnie
zaopiniowany.
Przewodniczą KIRi P A. Nowakowska zwróciła uwagę na błędy w
uzasadnieniu do powyższej uchwały, a podpisane przez Wójta K.
Dziewierza oraz zaopiniowane przez Radcę Prawnego Panią Anetę
Szumowską.
W uzasadnieniu zapisane jest:
„Elementem niezbędnym dokumentacji aplikacyjnej jest niniejsza
Uchwałą w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i
wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec”
powinno być:
„Elementem niezbędnym dokumentacji aplikacyjnej jest niniejsza
Uchwałą w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i
wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk”
Dodatkowo członkowie komisji wyrazili zaniepokojenie, tak późnym
terminem wyrażenia woli oraz opracowywania planu gospodarki
niskoemisyjnej. Opieszałość w opracowaniu powyższego dokumentu
eliminuje Gminę Jedlińsk z ubiegania się o dofinansowanie na zadania
inwestycyjne w tym zakresie.
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Zwrócono uwagę, że Gminy sąsiednie dawno już podjęły szeroko
zakrojone prace przygotowawcze na opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej.
5. Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie inwestycji
planowanych do realizacji w 2016r.
Poszczególni Radni już wcześniej w terminie do 15.10.2015 składali do Wójta
Gminy Jedlińsk zadania inwestycyjne z poszczególnych sołectw. Na posiedzeniu
zostały wybrane najważniejsze inwestycje przez poszczególnych Radnych.
Pozostałe inwestycje nie uwzględnione w zestawieniu, a złożone na ręce Pana
Wójta powinny wyć uwzględnione w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych.
Przewodniczący komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik poinformował , że od
ostatniej sesji komisja spotkała się dwukrotnie.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 23 września 2015 r., przedstawił plan
posiedzenia komisji i odczytał protokół.
Drugie posiedzenie odbyło się 15 –go października 2015r. przewodniczący w
imieniu wszystkich członków komisji przedstawił spostrzeżenia i sugestie .
Przewodniczący komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak poinformował
,że w okresie miedzy sesjami komisja spotkała się trzykrotnie.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 13 października 2015r. wspólnie z komisją
Infrastruktury , Rozwoju i Promocji . Drugie posiedzenia odbyło się 22
października 2015r i członkowie komisji zajmowali się zmianami w budżecie
gminy. Trzecie posiedzenie odbyło się 27 października 2015 . Przewodniczący
odczytał protokoły z posiedzeń.
Sekretarz Gminy Pani Anna Kwiecień o godz. 11.30 opuściła salę obrad.
Ad. 6 Wójt gminy Pan Kamil Dziewierz przedstawił sprawozdanie z
działalności między sesjami:
- został oddany kompleks boisk sportowych przy szkole podstawowej w
Jedlińsku
- oddano do użytku Centrum Kultury Wiejskiej w Piastowie
- ukończono budowę drogi –gminnej Piaseczno – Mosty
- zakończono wycinkę drzew przy drodze gminnej w miejscowości Obózek
- tablice informacyjne dla sołectw są sukcesywnie robione.
- oddano do użytku kotłownie gazową w szkole we Wsoli.
- zostały podpisane umowy uzupełnienie oświetlenia ulicznego w
miejscowościach Zawady, Nowa Wola , Boża Wola , Romanów , Czarna Rola.
Pan Wójt poinformował ,że w dniu 15 października odbyło się spotkanie z
przedsiębiorcami. Celem tego spotkania było wypracowanie wspólnych działań
dla dobra gminy. Wójt oświadczył również , że Gmina nie dołożyła środków
finansowych do zakupu prywatnego samochodu p Pawła Falińskiego.
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Następnie Wójt odczytał publicznie wiadomość ( wiersz)z prywatnej poczty
elektronicznej, podając publicznie : datę i godzinę prowadzonej korespondencji,
adresy prywatnych e-maili oraz nazwę tematu wiadomości. Wójt nie podał
źródła/nazwiska osoby, od której otrzymał powyższą informacją. Wywiązała
się dyskusja i Przewodnicząca Pani Aneta Żurowska o godz. 12.00 ogłosiła
przerwę w obradach. Po powrocie z przerwy Radna A. Nowakowska pytała o
to kto i w jaki sposób mógł uzyskać dostęp do prywatnej poczty elektronicznej.
Zadała pytanie odnośnie ewentualnej inwigilacji.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz poinformował Radnych, że osoby które miały
obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe, złożyły je terminowo i poprawnie.
Ad. 8 Przewodnicząca komisji Polityki Społecznej poinformowała, że na komisji
Polityki Społecznej Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
Jedlińsk za rok szkolny 2014/2015 została szczegółowo omówiona i wszyscy
członkowie komisji jednogłośnie przyjęli w/w informację.
Pani radna Agata Nowakowska w nawiązaniu do realizacji zadań oświatowych
wskazała na dwie szkoły: ZSP we Wsoli i PSP w Jedlińsku , które należałoby
wyróżnić .
Ad. 9 Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 1 w sprawie :
- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania – i poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę nr
XII/54/2015 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.
- Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska odczytała projekt Uchwały
nr 2 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
XII/55/2015 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.
- Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały nr 3 w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jedlińsk.
Radna Agata Nowakowska zgłosiła uwagę aby w załączniku nr 1 do w/w
uchwały nie było nr. Pesel. Radni zaakceptowali tą zmianę.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
XII/56/2015 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Jedlińsk.
- Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 4 w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami
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pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2016-2020
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
XII/57/2015 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2016-2020.
Pani przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 5 w sprawie
nadania nazwy ulicy i poprosiła radnych o przegłosowanie
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
XII/58/2015 nadania nazwy ulicy „Armii Krajowej” w Jedlińsku.
Przewodnicząca Rady Pani Aneta Żurowska odczytała projekt Uchwały nr 6 w
sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
i poprosiła o
przygotowanie urny, odczytała protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego
kandydatów na ławników i poprosiła o wybranie komisji skrutacyjnej. Radni 13
głosami za poparli skład komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna się
ukonstytuowała i tak:
Pani Ewa Ofiara - przewodnicząca
Pan Marek Janiec – członek
Pan Marcin Drewnowski – członek
Komisja przeprowadziła głosowanie i tak na ławnika do
- Sądu Okręgowego w Radomiu Rada Gminy wybrała w obecności 14 radnych14 głosami za Panią Joannę Mirosławę Karaś.
- Sądu Rejonowego w Radomiu Rada Gminy wybrała :
Annę Kołodziejską - w obecności 14 radnych -14 głosami za .
Dorotę Łobodzin - w obecności 14 radnych 13 głosami za
- Sądu Rejonowego w Radomiu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
Panią Agnieszkę Gryzek – w obecności 14 radnych – 13 głosami za.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła uchwałę
Nr XII/59/2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska odczytała projekt uchwały
nr 7 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Jedlińsku.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za i jednym głosem
wstrzymującym się przyjęła Uchwałę nr XII/60/2015 w sprawie nadania
Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 8 w sprawie stwierdzenia
pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za i jednym głosem
wstrzymującym się przyjęła Uchwałę Nr XII/61/2015.
Pani Aneta Żurowska przewodnicząca Rady gminy odczytała projekt nr 9 w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015 -2019 .
Głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu Pan Henryk Krzak poinformował
,że komisja budżetu zaakceptowała zmiany w Uchwale w sprawie WPF i
wnioskuje o jego przegłosowanie.
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska poinformowała o zmianach jakie
dokonuje się w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i w
Uchwale wprowadzającej zmiany w budżecie gminy na 20015r.
Pani Skarbnik wspólnie z Wójtem gminy zdecydowali o wprowadzeniu nowego
zadania inwestycyjnego tj. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jedlińsk.
Zwiększa się też środki na oświetlenia uliczne.
Radny Dobosz Zbigniew , zaproponował aby przeksięgować pieniądze z
budowy zbiornika retencyjnego przeciw- pożarowego w Mokrosęku i
przeznaczyć je na projekt budowy sali gimnastycznej . Skarbnik odpowiedziała
,że Środki te nie poszły na projekt sali gimnastycznej ponieważ były za małe i
nie możliwe do wykonania czasowo ( mamy już listopad i do końca roku
niemożliwe jest wykonanie projektu). Zostały przekazane na uzupełnienie lamp
w sołectwach.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami za i dwoma wstrzymującymi
się przyjęła Uchwałę Nr XI/62/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015-2019.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 10 w sprawie wprowadzenie
zmian w budżecie gminy na 2015 rok. i poprosiła radnych o przegłosowanie
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 13 głosami za i jednym wstrzymującym
się przyjęła Uchwałę Nr XII/63/2015 w sprawie wprowadzenie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do odczytania projektu Uchwały
Nr 11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i poprosiła
radnych o przegłosowanie.
Przewodniczący Pan Henryk Krzak poinformował ,że komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowała projekty Uchwał nr.11;12;13; Przewodnicząca
zaapelowała do Wójta o zmniejszenie podatku od szop, garaży, itp.
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska omówiła Projekty Uchwał nr 11;12;13;
Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
XII/64/2015 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 12 w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016
rok.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za i jednym głosem
wstrzymującym się przyjęła Uchwałę Nr XII/65/2015 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
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Pani Aneta Żurowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 13 w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i
poprosiła o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę nr
XII/66/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 14 w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk na lata 2016-2020.
Głos zabrała radna Pani Agata Nowakowska przedstawiła swoje wątpliwości i
sugestie jakie ma komisja Infrastruktury Rozwoju i Promocji w związku
z planem gospodarki niskoemisyjnej. Pytała czy realny jest termin realizacji
opracowania powyższego dokumentu do dnia 15.12.2015r
Następnie p/o kierownik Pan Grzegorz Walczak przedstawił stosowne
wyjaśnienia i zapewnił, że program będzie opracowany terminowo.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za i jednym głosem
wstrzymującym się przyjęła Uchwałę Nr XII/67/2015.
Pani przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 min. Przerwy.
O godzinie 16.30 wznowiono obrady.
Ad.10 Radna Ewa Ofiara zapytała jakie gmina podjęła kroki by umożliwić
dojazd dwom mieszkańcom Bierwiec do swoich domów.
Radna Agata Nowakowska zgłosiła problem z bezpiecznym powrotem
mieszkańców do domu wzdłuż trasy E-7 , zadała pytanie odnośnie braku
odpowiedzi na pismo dotyczące poprawy bezpieczeństwa na ul. Relaksowej w
Wielogórze oraz pytał o powody braku odpowiedzi na złożoną interpelację.
Na powyższe pytania nie udzielono odpowiedzi.
Radna Żurowska Aneta zapytała:
- na jaki etapie jest postępowanie dot. budowy budynku magazynowo –
usługowo -handlowego .( nie otrzymała odpowiedzi)
- czy wójt poskładali (złożyli) ankiety dla Lokalnej Grupy Działania.
- poinformowała ,że od najbliższej sesji będzie obecny dodatkowy prawnik do
pomocy przy pracach wykonywanych przez przewodniczącą Rady Gminy oraz
będzie służył pomocą członkom Rady Gminy. Poinformowała również, że
powyższa obsługa prawna nie będzie finansowana ze środków budżetu gminy
Jedlińsk .
Radny Radosław Langierowicz złożył wniosek by pisma składane przez radnych
do pana Wójta czy do Rady Gminy odnośnie inwestycji na 2016 rok były poparte
Uchwałą zebrania wiejskiego.
Radny Pan Marcin Drewnowski złożył wniosek o to by umożliwić przejazd BUSA
przez Płasków , Wolę Bierwiecka do Wierzchowin . Podziękował Panu Wójtowi
za stworzenie ekipy czyszczącej pobocza przy drogach gminnych. Radny Pan
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Henryk Krzak przypomniał o zrobieniu porządku na przystankach
autobusowych.
Ad.11 Pan Wójt Gminy wyjaśnił:
- odnośnie przystanków będą osoby do prac interwencyjnych i będą dbać o
prządek.
Następnie został poruszony problem dojazdu do swoich domów kilku
mieszkańców Bierwiec .
Ad.12 Sołtys wsi Wsola Pan Prokop Stanisław przedstawił inwestycje jakie
należało by wykonać w sołectwie, wyraził również swoja ocenę o obradach
Rady Gminy
Pan Wójt Gminy poinformował ,że 05 listopada o godz. 14 odbędzie się
szkolenie odnośnie fotowoltaiki.
Pani Sekretarz Gminy Anna Kwiecień poinformowała ,że 29 listopada 2015
odbędzie się spotkanie nauczycieli w sali konferencyjnej w związku z Dniem
Edukacji Narodowej.
Radna Danuta Kozłowska poruszyła problem jaki jest z Parkiem zabytkowym
na terenie miejscowości Piastów.
Radny Pan Dobosz Zbigniew wyjaśnił ,że do projektu budżetu na 2016 rok
zgłosił inwestycje zgodnie z wolą mieszkańców.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurawska o godz. 17.30. zamknęła
obrady XII sesji .
Protokółowała
Teodozja Bień

Obradom Przewodniczyła
Aneta Żurowska

13

14

