Protokół nr XVII/2016
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali Konferencyjnej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku
w dniu 17 marca 2016 roku oraz w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy zakończona
w dniu 21 marca 2016 roku.

Ad. 1 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 9.00 otworzyła obrady sesji.
Przywitała wszystkich zebranych i stwierdziła ,że na Sali obrad jest 15 radnych i 19 sołtysów.
Ad.2 Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat rządowego programu
500+.
5. Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącej Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt –
projekt nr 1
B ) nie wyrażenia zgody na wprowadzenie Funduszu Sołeckiego – projekt nr 2
C) ) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 – projekt nr 3
D) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – projekt nr4
E) zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym w kompleksie budynków hotelu
„U Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska 98/100
F) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwo Klwatka Szlachecka z terenu gminy
Jedlińsk.

9. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych oraz odpowiedzi Wójta.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy Jedlińsk
i poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami za i jednym głosem wstrzymującym się przyjęła
porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad.3 Pani Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XVI sesji.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 1 głosem za ,5 głosami wstrzymującymi się i 9 głosami przeciw
nie przyjęła protokołu z XVI sesji.
Ad.4 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie przybył na sesję i nie była przekazywana
informacja na temat programu 500 +.
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Ad.5 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska odczytała pisma jakie wpłynęły do Rady
gminy od ostatniej sesji:
- informacja od Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jedlińsku o wysokości
budżetów placówek oświatowych na 2016 rok.
- emeryci z Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach ponownie złożyli pismo stwierdzające ,że
kontrola przeprowadzona w ZSP w Wierzchowinach w związku z podziałem środków z funduszu
socjalnego była przeprowadzona nierzetelnie.
- wpłynęło pismo od nauczycieli, pracowników , rodziców i rady rodziców z ZSP w Wierzchowinach
, którzy wyrażają pozytywną opinię wręcz stwierdzają ,że praca Pani Dyrektor Dobosz Doroty jest
wysoko ceniona.
- Rada Rodziców we Wsoli prosi o podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych
i rowerzystów na ulicy Warszawskiej , Gombrowicza , Szkolnej i Pałacowej we Wsoli ( otaczającej
kompleks ZSP we Wsoli).
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara poinformowała , że od ostatniej sesji
komisja nie miała posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Pan Dariusz Lipiński poinformował ,że Komisja
od ostatniej sesji się nie spotykała.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Rozwoju i Promocji Pani Agata Nowakowska odczytała
protokół z posiedzenia Komisji z dnia16 marca 2016r. Poinformowała ,że Członkowie Komisji
przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia i plan pracy Komisji na 2016 rok. Przedmiotem prac tej
Komisji była kontrola stanu bezpieczeństwach na drogach gminnych i powiatowych. Radni zwracali
uwagę na umiejscowienie nowych wiat przystankowych, braku koszy przy przystankach, montaż
tablic informacyjnych z numerami posesji i nazwa miejscowości. Radny Radosław Langierowicz
zwrócił uwagę aby gmina przystąpiła do opracowania projektu rewitalizacji Rynku w Jedlińsku.
Radny Marcin Drewnowski przedstawił koncepcje aby wydzielić sferę ogólnodostępną dla
wszystkich mieszkańców od strefy przedszkolnej w miejscowości Wierzchowiny. Radny Marek
Janiec nie zgadza się na wybudowanie drewnianego mostu w Lisowie. Radni stwierdzili ,że jest
fatalny stan czystości nawierzchni drogi prowadzonej do łąk i świetlicy w Lisowie. Radni sugerowali
aby wprowadzić zakaz naklejania informacji na przystankach lub pobierania opłat za naklejanie
ogłoszeń. Członkowie Komisji ponownie zajmą się rozbudową i modernizacją oświetlenia gminnego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik poinformował, że w związku z kontrolą RIO
posiedzenie Komisji zostało przełożone na miesiąc kwiecień.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henry Krzak poinformował ,że posiedzenie Komisji
odbyło się 17 marca 2016 r. Celem spotkania było omówienie przedłożonych przez Pana Wójta
projektów uchwał na sesję Rady Gminy w dniu 17 marca oraz ich zaopiniowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał nr. 2, 3, 4, . Odnośnie zmian w projekcie nr 3 które
wprowadzają do budżetu dodatkowe kwoty , Przewodniczący Komisji wyjaśnił ,że to jest w związku
z programem 500+. Są to środki z budżetu państwa i nie obciążają budżetu gminy. Pan Henryk Krzak
zaapelował ,że nie może być tak aby gmina wypłacała odszkodowania osobom które przekazują
ziemię pod budowę drogi, jeżeli mieszkańcy chcą drogę powinni grunty przekazać nieodpłatnie
gminie.
Ad.6 Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przywitał wszystkich zebranych. Sprostował informację
medialną odnośnie pożaru w Piastowie, wyjaśnił że rodzina miała zaproponowane mieszkanie
w Lisowie. Pogorzelcy odmówili z uwagi na dużą odległość od siedliska. Obecnie rodzina ta przebywa
w Marcelowie 12 , rodzina ma zapewnione wszystko to co jest potrzebne do funkcjonowania.
Pan Wójt przekazał ,że media przepraszają za napisanie nieprawdziwych informacji w maju
zamieszczą sprostowanie.
Pan Wójt poinformował ,że będzie rozmawiał z sołtysem Nart panem Lipcem i wspólnie z Panem
Surusem i przedstawicielami GDDKiA zweryfikują układ objazdów w związku z budowa obwodnicy.
Pan Wójt poinformował ,że kontenery które były przy cmentarzu zostały przewiezione do ZGK
w Jedlińsku. Podziękował Komisji Infrastruktury , Rozwoju i Promocji za sprawdzenie stanu dróg
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i wniesienie cennych uwag. Odnośnie drogi obok świetlicy w Lisowie Pan Wójt wyjaśnił ,że droga ta
raz na tydzień jest przez rolników czyszczona.
Odnośnie projektu budowy mostu w Lisowie Pan Wójt wyjaśnił ,że wybudowanie betonowego
mostu będzie kosztowało gminę 3 mln. a budżet gminy na inwestycje wynosi 5 mln. Ekspertyza
wykazała ,że szkielet mostu jest zdrowy należy wymienić poszycie górne i zabezpieczenia a to jest
koszt około 80 tyś. Pan Wójt poruszył problem jaki pojawił się w związku z bezpańskimi psami
i bobrami.
Głos zabrał radny Pan Marek Janiec przekonywał radnych ,że jeśli się zaczyna coś robić to należy
zrobić to porządnie i mieć spokój na lata dlatego będzie się upierał przy budowie betonowego mostu
w Lisowie. Nadmienił ,że most ten był remontowany 7 lat temu i w tej chwili jest w fatalnym stanie.
Poprosił radnych i Pana Wójta o pochylenie się nad budową mostu betonowego.
Pani Przewodnicząca Rady poinformowała ,że Pan Wójt Kamil Dziewierz i radna Pani Ewa Ofiara
o godzinie 10.00 opuścili obrady sesji i udali się na podsumowanie gminnego konkursu w Bierwcach.
Pani przewodnicząca Rady Gminy o godzinie 10.10 ogłosiła 10 minut przerwy.
O godzinie 10.25 Pani Przewodnicząca wznowiła obrady . Poddała pod głosowanie wniosek formalny
zgłoszony przez radną Panią Agatę Nowakowską o ogłoszenie przerwy w obradach do poniedziałku.
Głos zabrała Pani Skarbnik Ilona Starzyńska i poprosiła aby radni dali jej szansę by mogła
odpowiedzieć na pytania radnych.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 8 głosami za , 5- głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym
się przyjęła wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach do 21.03.2016r. tj. do poniedziałku
do godziny 9.00. Rada w poniedziałek spotka się Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.
Po przerwie 21 marca o godzinie 9.00 Rada Gminy Jedlińsk wznowiła obrady XVII sesji.
Na Sali obrad było 14 radnych 1 radna (Pani Ewa Ofiara)nieobecna usprawiedliwiona i 5 sołtysów
(Bernadeta Celej , Dryja Stanisław, Danuta Kozłowska , Dariusz Lipiński, Marek jeniec).
Ad.7 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska odczytała projekt Uchwały nr 1 i poprosiła
radnych o przegłosowanie .
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę nr XVII/8/2016 w sprawie

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
Przewodnicząca Rady przeczytała projekt Uchwały nr 2 .
Radny Pan Marcin Drewnowski zapytał czy te środki będą do jednego koszyka.
Pani Skarbnik wyjaśniła na czym polega gospodarowanie funduszem sołeckim.
Radna Pani Agata Nowakowska poinformowała ,że większość sołtysów nie chcą
gospodarować i dysponować funduszem i poprosiła aby na przyszły rok były
przeprowadzone konsultacje ze wszystkimi sołtysami.
Skarbnik Gminy wyjaśniła ,że w roku ubiegłym były przeprowadzone rozmowy z sołtysami
i wszyscy nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
Radny Pan Radosław Langierowicz zaproponował aby zorganizować szkolenie dla sołtysów
i radnych w tej sprawie w bieżącym roku.
Wi-ce przewodniczący Pan Henryk Krzak zobowiązał się, że do 15-go września b.r.
doprowadzi do spotkania z sołtysami.
Radny Pan Sulisz Waldemar uważa ,że Ustawa o fundusz sołeckim nie jest po to aby
przysporzyć kłopotu sołtysom ale po to aby budować samorządność.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę nr XVII/9/2016 w sprawie nie wyrażenia zgody na wprowadzenie
funduszu sołeckiego.
Przystąpiono do omówienia projekty Uchwały nr 3 i projektu Uchwały nr 4 .
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Pani Skarbnik Gminy Ilona Starzyńska omówiła zmiany jakie zostały wprowadzone
w Budżecie gminy Jedlińsk.
Radny Dobosz zapytał dlaczego środki jakie zostały niewykorzystane ze szkoły
w Ludwikowie zostały zabrane a nie pozostały na ogrodzenie .
Pan Wójt wyjaśnił ,że na obecną chwilę są sprawy ważniejsze, a ogrodzenie jest też ważne
i będzie realizowane w późniejszym terminie.
Radny Zbigniew Dobosz zapytał „Panie Wójcie pięknie pan te słowa powiedział a dlaczego
Pan tych słów nie powiedział jak było zebranie na Mokrosęku odnośnie 15 tyś. pewna osoba
zamęt zrobiła mleko rozlała i pan się słowa nie odezwał, że w taki sam sposób tamte
pieniądze zostały wzięte i w ten sam sposób te pieniądze są wzięte”.
W-ce przewodniczący Pan Henryk Krzak poinformował ,że Komisja Budżetu i Finansów
pozytywnie zaopiniowała projekty Uchwał nr 3 i nr 4.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 3. I poprosiła Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami za , 1 głosem przeciw i 1 głosem
wstrzymującym się przyjęła Uchwałę nr XVII/10/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016- 2020.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt nr 4 i poprosiła o głosowanie. Rada Gminy
w obecności 14 radnych – 12 głosami za , 1 głosem przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
podjęła Uchwałę nr XVII/11/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Jedlińsk na 2016 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała projekt Uchwały nr 5 i poprosiła radnych
o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr XVII/12/2016
w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym w kompleksie
budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska 98/100.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do omówienia projektu Uchwały nr 6 .
Pan kier. Piotr Okleja poinformował ,że gmina nie ma wpływu na cenę wody w Klwatce
Szlacheckiej ponieważ wieś ta jest zaopatrywana w wodę z terenu miasta Radomia.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt i poprosiła radnych o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę nr XVII/13/2016
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka
Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk.
Ad.9 Radny Pan Lipiński Dariusz zapytał na jakim etapie jest studium zagospodarowania
terenu blokujące budowę turbin wiatrowych. Zapytał o zagospodarowanie terenu wokół
szkoły w Zawadach Nowych i o remont drogi w Romanowie.
Pan Wójt odpowiedział ,że odnośnie pierwszych dwóch kwestii odpowie w formie pisemnej.
Natomiast co do drogi w Romanowie trzeba poczekać aż teren będzie bardziej suchy
i najpierw trzeba wykonać rowy i zakupi przepusty, a rolnicy je zamontują.
Radny Marcin Drewnowski prosił o załatanie dziury przy posesji 54. Następnie
poinformował, że firma która zakładała światłowody w miejscowości Huta zrobiła to
niestarannie i prosi o interwencję.
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Pan Wójt obydwie te sprawy przekazał do realizacji pracownikowi Urzędu Gminy
Michałowi Surusowi.
Radna Pani Agata Nowakowska zadała następujące pytania Panu Wójtowi Gminy
K. Dziewierzowi:
1.Ochotnicze Straże Pożarne z woj. mazowieckiego mogą starać się o pieniądze unijne na zakup
specjalistycznych wozów lub sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Do dyspozycji jest 6 mln zł. Pomoc
przewidziana jest w szczególności tym jednostkom, które należą do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Za unijne pieniądze można zakupić m. in. wozy strażackie, pompy
pożarnicze, zestawy do ratownictwa technicznego i medycznego oraz agregaty prądotwórcze, a
także wyposażenie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz ratownictwa: wodnego,
wysokościowego, chemiczno-ekologicznego i poszukiwawczo-ratowniczego. Nabór wniosków
potrwa do 30 maja. Składa się je w formie elektronicznej. Ponieważ w ubiegłym roku
przeznaczaliśmy część pieniędzy na doposażenie jednostek, a w obecnym budżecie też są
przewidziane środki na ten cel. Pytam. Czy Gmina będzie startowała/ubiegała się o dotację z tego
programu?

Pan Wójt odpowiedział , że odpowiedzi udzieli na piśmie Pan Grzegorz Walczak. Będzie
pokazane gdzie zostały złożone wnioski, na jakiej postawie, co nam przysługuje, co nie
wchodzi, co nas nie obejmuje. Dużo pytań było jeżeli chodzi o OSP Bierwce i
termomodernizację. Wiadomo że budynek miał być do rozbudowy. Na chwilę obecną po
rozmowie z Komendantem ta inwestycje się nie kwalifikuje.
2. Jakiś czas temu na sesji gościliśmy przedstawiciela firmy Lerte, który był zainteresowany
inwestycją na terenie naszej Gminy. Powyższa inwestycja była przewidziana w Klwatach.
Na jakim etapie są dalsze losy powyższej inwestycji? Czy inwestor wybrał już działkę? Czy
złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wybrał inne rozwiązanie?
Pan Wójt Gminy odpowiedział , że po rozmowie z Panem Jerzym Karpiński stwierdził , że
działka w Klwatach jest za mała. Firma prowadzi rozmowy w Radomiu - jest
zainteresowana większą działką.
3.Dużo kontrowersji budzi budowa sklepów wielkopowierzchniowych na terenie Gminy
Jedlińsk. Szczególnie mali sklepikarze obawiają się o swoją działalność gospodarczą i swój
los. Czy są już wydane decyzję na budowę sklepów wielkopowierzchniowych? Czy też są
one wstrzymane?
Pan Sekretarz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest jeden taki projekt w Jedlińsku.
Na dzień dzisiejszy sprawa jest w SKO i jest wyjaśniana kwestia wydania warunków
zabudowy.
4.Mieszkańcy z Wielogóry cały czas czekają na pozytywne i skuteczne rozwiązanie dojścia
do przystanku autobusowego zlokalizowanego przy trasie E-7
w Wielogórze.
Na ostatniej sesji Pan Sekretarz informował, że sprawy są w toku i jest to uzależnione
od usankcjonowania zjazdu, który jest do restauracji
„Bar u Grubego”.
Chciałam zapytać, czy jest to już zrobione lub na jakim etapie jest sprawa bezpiecznego
dojścia do przystanku położonego przy trasie E-7 ?
Pan Sekretarz gminy odpowiedział ,że jeszcze się nie zakończyło postępowanie. Nadzór
budowlany prowadzi swoje postepowanie, natomiast przy okazji wizyty w Gminie dyrektor
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oddziału kieleckiego GDDKiA mieliśmy wizytację i Pan Dyrektor został zapoznany z
sytuacją oraz obiecał osobista pomoc w tej sprawie.
5.Rodzice ze szkoły we Wsoli złożyli pismo na ręce Pana Wójta w dniu 09 marca 2016r,
wcześniej odbywały się spotkania, przychodzili i prosili o poprawą stanu bezpieczeństwa
wokół szkoły. Prosili np.: o przeprowadzenie rozmów z właścicielem firmy „Kratki” w celu
poprawy organizacji ruchu, ponowne pomalowanie znaków poziomych na ulicy. Chciałam
zapytać w jaki sposób zostanie udzielona pomoc rodzicom i uczniom w bezpiecznym
dotarciu do szkoły we Wsoli?
Pan Wójt odpowiedział, że przy przebudowie ul. Bursztynowej będą podjęte działania.
Jeżeli chodzi o ul. Szkolną będą odświeżone pasy poziome, ustawione odpowiednie znaki.
Projekt jest w trakcie, mama nadzieję że to poprawi bezpieczeństwo. Zdajemy sobie sprawę
z obecności firmy „Kratki”. Tu dużym problemem jest logistyka transportu dużych
samochodów, zawsze były problemy ze skręcaniem, zabezpieczeniem parkingu, który był
dla samochodów osobowych a zatrzymywały się dostawcze. Ma to się poprawić, już
słyszałem że się to poprawiło. Mama nadzieję, że na bieżąco będziemy to pilotować.
6.Przed nami jest nowa ustawa regulująca wychowanie przedszkolaków i w związku z tym
narzuca ona dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów
prawa. Czy na dzień dzisiejszy potrafimy określić jakie są potrzeby na terenie naszej Gminy?
Czy będą musiały powstać nowe oddziały przedszkolne? Jeżeli tak, to czy zdążymy
z projektem dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa ?
Wójt Gminy odpowiedział ,że odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, rekrutacja
odbędzie się od 1 kwietnia 2016r. Konkretne informacje zostaną przekazane po
zakończeniu naboru. Po zebraniu danych Pani Ewa Bartula i Pani Dyrektor GZEAS-u
przygotują informację dla Radnych jak wygląda sytuacja w poszczególnych placówkach.
7.Na jakim etapie jest projekt budowy kanalizacji Wsola – Wielogóra.
Czy będą poczynione następne kroki, aby zlecać kolejne projekty dotyczących dalszej
rozbudowy kanalizacji? Czy gmina ma pomysły w jaki sposób pozyskać środków na to
ogromne zadanie?
Pan Sekretarz odpowiedział, że projekt budowlany jest na etapie uzyskiwania decyzji
środowiskowych, termin wykonania projektu upływa 30 czerwca 2016r. Będziemy się
przyglądać możliwości pozyskania środków zewnętrznych, na dzisiaj takich możliwości nie
ma, ale jeżeli się tylko pojawi taka możliwość to będziemy o niej informować.
8. Odnośnie termomodernizacją szkoły we Wsoli. Jak wiemy w budżecie jest kwota 0,5 mln
na to zadanie. Czy Gmina szuka środków zewnętrznych na tą inwestycję?
Pan Sekretarz odpowiedział, że do Gminy zgłosiło się stowarzyszenie, którego
reprezentantem jest Pan W. Sulisz i chce wykorzystać pomieszczenia składu opału.
Powyższe pomieszczenia wymają adaptacji. W związku z powyższym została zlecona
dodatkowa dokumentacja. Prace zostaną zlecone po wykonaniu w/w projektu. A jeżeli
chodzi o pozyskanie środków z zewnątrz to nie wygląda to najlepiej ponieważ jest to
końcówka procesu termomodernizacji i na chwile obecną nie ma takich programów
z których moglibyśmy skorzystać. Nie uzyskamy odpowiednich wskaźników.
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9.Co z budową placu zabaw na ul. Długiej w Wielogórze? Wiem, że projekt został złożony do
Związku Gmin Radomka? Czy został ten projekt złożony do innych instytucji?
Jakie są określone priorytety przez władze Gminy?
10. Niedawno mieliśmy opracowaną ekspertyzę techniczną dotyczącą budynku „Turysty”
w Jedlińsku , która stwierdziła zły stan techniczny obiektu. Zostały podjęte działania
np. przeprowadzenie mieszkańców do nowych lokali.
Co zamierza dalej zrobić Gmina z budynkiem „Turysty” w Jedlińsku?
Pan Sekretarz odpowiedział ,że najchętniej budynek ten by odebrali ale jest to
współwłasność z Panem Dziewiórem i sytuacja się komplikuje bo gmina jest skazana na
negocjacje ze współwłaścicielem . Natomiast w chwili obecnej mamy pewna koncepcję co
do dalszych losów obiektu. Jak się skonkretyzuje to ją Państwu przedstawimy.
11.W 2015 r. zostały podpisane po przetargu nowe umowy na zakup energii.
Członkowie
komisji
dopytują
jakiego
rzędu
będą
to
oszczędności.
Uzyskaliśmy odpowiedź, że jest to w chwili obecnej jest to trudne do oszacowania.
Ze złożonych deklaracji wynikało, że kwota powstała w wyniku oszczędności będzie
sukcesywnie przeksięgowywana i przekazywana na dalszą budowę oświetlenia w 2016r.
Ponieważ zakończył się już pierwszy kwartał 2016r. członkowie komisji pytają jakiego
rzędu są to oszczędności?
Pan Wójt odpowiedział, że Pani Teresa Siejek i Pan Grzegorz Walczak przygotuje taką
informacje na piśmie.
12. Część rodziców dopytuje o możliwość wprowadzenia elektronicznego dziennika.
Czy nie czas i pora wyrównać szanse naszych dzieci i pozyskać środki na wprowadzenie
dziennika elektronicznego? Argument, że jest brak dostęp do internetu w naszej gminie jest
mocno przestarzały.
Pan Sekretarz zobowiązał się, że na następna sesję przygotowana będzie taka informacja
przez pracownika GZEAS-u.
13.Wiem , że projekt budowy mostu w Lisowie omawiany jest z Radnym M. Jańcem
jakie są dalsze losy tego projektu?
14.Interesuje mnie na jakim etapie jest projekt budowy ścieżek rowerowych
na terenie Gminy?
15. Jakie są losy budowy ul. Granicznej we Wsoli oraz Bierwiecka Wola- Czekajów, czy
zostały złożone wnioski i jak zostały one ocenione?
Pan Wójt odpowiedział ,że dokumenty na drogę Bierwiecka Wola - Czekajów już zostały
złożone do Urzędu Marszałkowskiego. Co do kolejnych pytani odpowiedzi udzieli Pan
Grzegorz Walczak na piśmie.
16. Mówiliśmy o połączeniu inwestycji w celu uzyskania lepszych cen rynkowych .
Sprawa dotyczy budowa strefy rekreacyjnej w Gutowie i budowy strefy rekreacyjnej
w Klwatce Szlacheckiej.
Pan Sekretarz Gminy odpowiedział, że prowadzi się konsultacje z lokalnymi projektantami.
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Pan Skarbnik poinformowała, że w Klwatce Szlacheckiej działka, na której jest planowanie
wybudowanie placu zabaw jest położona na gruncie IVa klasa ziemi rolnej i nie wiadomo
czy uda się ją odrolnić. Jeżeli chodzi o Gutów to trwa wycena działek objętych zamianą.
17. Składałam wcześniej do Gminy prośbę o montaż progów spowalniających na
ul. Relaksowej w Wielogórze. Pod pismem podpisali się mieszkańcy w/w ulicy.
Uzyskałam wówczas odp. że nie jest to możliwe z uwagi na organizację ruchu np. podczas
dnia 01 listopada. W chwili obecnej sytuacja uległa zmianie. Otworzono nowy odcinek drogi
– przedłużenie ul. Chrobrego do ul. Witosa w Radomiu, który odbarczy ruch podczas
listopadowych świąt. W związku z powyższym, proszę o ponowną analizę montażu progów
zwalniających na ul. Relaksowej w Wielogórze. Na powyższej ulicy nie ma możliwości
urządzenia poboczy. Montaż progów zapewne przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na
tej ulicy.
Pan Wójt poparł wniosek Radnej A. Nowakowskiej. Poinformował, że ponowi zapytanie
w tej sprawie do powiatu.
Radny Pan Robert Rędzia przedstawił propozycje Panu Wójtowi, aby przygotować Uchwałę
do Sejmowej Komisji Rolnictwa, aby zarządzanie gruntami na których są rowy przeszło pod
władanie gminy, może wspólne stanowisko w tej sprawie trzeba wypracować z sąsiednimi
gminami. Następnie Pan radny Rędzia zaproponował, aby wspólnie z sołtysami
i mieszkańcami wspólnie jednego dnia posprzątać gminę.
Pan Wójt poinformował ,że walne zgromadzenie spółek wodnych odbędzie się 04. 04.
2016r. o godz. 10.00. Jest to duży problem i ciężko jest ustalić właściciela działek . Odnośnie
sprzątania świata rozważy tą propozycje. Odnośnie wypalania traw były już 3 podpalenia i
problem ten powraca.
Pan Kierownik Okleja Piotr poinformował ,że spółka wodna działa w 14 sołectwach .
sołectw jest 31 . Składka z 1 ha jest bardzo niska i nie wystarcza na prawidłową pielęgnację
rowów. Wszyscy liczyli na nową Ustawę jeżeli ona weszłaby w życie- Gmina na wzór Ustawy
śmieciowej przejmie obowiązki .

Radna Kozłoska Danuta zapytała:
- o drogę powiatowa, która jest rozjeżdżana, czy gmina ma zabezpieczone dokumenty
,że będzie naprawiona po zakończeniu budowy obwodnicy Radomia.
- należałoby dopilnować aby przy odbudowie drogi powiatowej zrobić wszystkie zjazdy
na drogi gminne.
- co z udrożnieniem drogi do łąk w kierunku rzeki w Piastowie.
- poinformowała , że wybudowanie ul. Granicznej jest konieczne ze względu
na bezpieczeństwo mieszkańców.
- zaapelowała aby w Piastowie nadać ulice.
- czy jest jakaś odpowiedź co do wyłomów drewna w Dworku w Piastowie
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- poinformowała ,że w Dworku w Piastowie jest pusty lokal do zamieszkania.
- prosi aby na drodze do świetlicy wybudować oświetlenie.
- poinformowała ,że w kierunku do Chmielniaka powstało dzikie wysypisko śmieci.
Pan Wójt odpowiedział, że odnośnie drogi powiatowej po rozmowie z Panią Dyrektor
Chojnacką gmina będzie partycypować w kosztach aby wybudować chodnik. Odnośnie
powalonych drzew zmienił się konserwator i jest nadzieja ,że będzie lepsze podejście do
rozwiązania takich problemów.
Odnośnie ul. Granicznej odpowiedzi udzieli na piśmie Pan Grzegorz Walczak.
Radny Pan Łukasz Kurek zasygnalizował aby zwrócić uwagę na drogi gminne, które są
rozjeżdżane przez samochody z budowy obwodnicy.
Radny Pan Henryk Krzak poruszył kilka tematów:
- wycinka drzew w Bierwcach została bardzo skutecznie załatwiona .
- poinformował ,że w Wielogórze jest 27 ulic i na każdej z nich są problemy złoży na piśmie
swoje uwagi.
- prosi ażeby zainteresować się elewacją w Ośrodku zdrowia we Wsoli.
- zapytał Pana Wójta czy są podjęto działania odnośnie przywrócenia praw miejskich dla
Jedlińska.
Pan Wójt powrócił do kwestii oczyszczania rowów przy drogach gminnych , zaproponował
wspólne wypracowanie rozwiązań.
Radny Dobosz Zbigniew zapytał :
- czy Pan Wójt ma protokół ze styczniowego spotkania w Starostwie odnośnie budowy
obwodnicy Radomia .
Wójt odpowiedział ,że jeżeli takowy protokół jest udostępni ksero radnym.
- poinformował Pana Wójta aby jeżeli to możliwe zatrzymać ruch pojazdów na drogach
gminnych w czasie budowy wiaduktu na krajowej E-7.
Radny Pan Sulisz Waldemar poinformował ,że :
- każdy przed swoją posesją ma obowiązek posprzątać w/g przyjętej Uchwały a służby
gminne powinny pełnić rolę egzekutora .
- odnośnie utrzymania porządku i bezpieczeństwa przy Ośrodku Zdrowia należy zwrócić się
do Policji.
- należy od właścicieli nowych działek budowlanych wyegzekwować pozwolenia na
wybudowanie wjazdów na działki z przepustami o odpowiednich parametrach.
Radny Pan Krzak Henryk wyjaśnił ,że podtrzymuje swój pogląd co do oświetlenia ,że
wystarczy zawiesić lampę na co drugim słupie. Co do budowy progów zwalniających jest
przeciwny ich budowaniu.
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Radna Agata Nowakowska poinformowała ,że w chwili obecnej jest opracowywana
inwentaryzacja oświetlenia na terenie Gminy wraz z analizą optymalizacji kosztów zużycia
energii. Należy poczekać na wyniki powyższego opracowania.
Pani Przewodnicząca Rady Aneta Żurowska zapytała :
- czy są informację w naszej gminie ,że w sąsiedniej gminie ma powstać 10 kurników.
- jakie są rozwiązania w stosunku do pieszych w związku z budową obwodnicy.
- co z oświetleniem w Jedlance na Czarnej Roli.
- odnośnie finansowania przez gminę siatkarzy „Cerrad” Radom jaki jest podział biletów,
czy gmina dostaje bilety ? i w jakiej ilości?.
- czy coś wiadomo na temat gazociągu w Jedlane.
Pan sekretarz odpowiedział ,że do końca marca mają być weryfikowane wnioski. Brak
oficjalnej decyzji w sprawie gazu.
Budowa ekranów jest wstrzymana do zakończenia budowy obwodnicy. Po zakończeniu
budowy będą ponownie wykonane pomiary hałasu i na podstawie ich wyników będzie
podjęta decyzja.
Odnośnie „Cerrad” gmina nie otrzymuje biletów. Za promowanie gminy klub otrzymuje 10
tyś. rocznie.
Radny Pan Bogdan Wójcik zasugerował, aby poinformować mieszkańców gdzie będą
budowane drogi i dopóki nie będzie prawnych uregulowań własności, droga nie będzie
budowana.
Ad. 10 Radny Pan Dobosz Zbigniew zapytał Pana Komendanta Policji czy są jakieś
uregulowania, aby zakazać rolnikom , zanieczyszczenia dróg sprzętem rolniczym..
Pan Komendant odpowiedział ,że jest możliwe ukaranie tych osób należy wcześniej
powiadomić o tym policje i wskazać te osoby.
Radny Pan Sulisz poparł stanowisko Pana Dobosza i prosi o interwencję policji przy ośrodku
zdrowia ( chodzi o zaśmiecanie terenu wokół ośrodka Zdrowia we Wsoli).
Pan Komendant odpowiedział ,że policja reaguje na wszystkie zdarzenia wokół Ośrodka
Zdrowia , były ukarania mandatami. Policja nie jest w stanie aby 24 godziny na dobę
pilnować tego terenu ( jest jeden patrol na dwie gminy).
Radna Agata Nowakowska poprosiła aby zwrócono uwagę mieszkańcom na prawidłowe
oznakowanie posesji. Numery zawieszone w widocznym miejscu na elewacji budynku
zapewne wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i umożliwią szybką
interwencję (pomoc służb ratunkowych)
Radny Lipiński Dariusz podziękował w sprawie Bierwiec za współpracę pomiędzy Radą
Gminy a Urzędem (sekretarzem Gminy).
Pani Teresa Partyga podsumowała sesję przesłaniem „Gmina wspólnym dobrem ….”.
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Przewodnicząca Rady Pani Aneta Żurawska złożyła wszystkim Wielkanocne życzenia
i o godz. 12.15 zakończyła obrady XVII sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Obradom Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska

Protokółowała
Teodozja Bień
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