Protokół nr XVIII/2016
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
w dniu 20 kwietnia 2016 roku .

Ad. 1 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 10.00
otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich zebranych i stwierdziła ,że na Sali
obrad jest 12 radnych, 3 radnych nieobecnych usprawiedliwionych.
Stwierdziła , że jest niezbędne quorum do podejmowania decyzji.
Ad.2 Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała
Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
4.Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
5.Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącej Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) zmiany uchwały Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia
2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Jedlińsk – projekt nr 1
B ) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 20162019 – projekt nr 2
C) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok– projekt nr 3
D)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego – projekt nr4
E)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk
a
Gminą Stromiec, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji
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„Budowa drogi na odcinku Sułków-Olszowa Dąbrowa- Wierzchowiny
Zielonka”- projekt nr 5
F) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk
a Gminą Stara Błotnica , w zakresie współdziałania w sprawie realizacji
inwestycji „Budowa drogi na odcinku Stare Żdzary – Grodzisko”- projekt nr 6
G) zmiany uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr VII/35/2015 z dnia 22 maja
2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej w granicach sołectw: Romanów, Urbanów, Zawady Nowe, Gutów,
Ludwików, Mokrosęk ,Narty, Płasków, Bierwce, Górna Wola, Nowa Wola i
Jedlanka - projekt nr 7
8. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych oraz odpowiedzi Wójta.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
i poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła porządek obrad
XVIII sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad.3 Pani Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad przyjęciem
protokołu z XVI sesji.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12głosemi za przyjęła protokołu z XVI
sesji.
Ad.4 Przystąpiono do przyjęcia protokołu z XVII sesji.
Rada Gminy obecności 12 radnych – 11 głosami za i 1 głosem wstrzymującym
się przyjęła protokół z XVII sesji.
Ad. 5 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska odczytała pisma jakie
wpłynęły do Rady gminy od ostatniej sesji:
- do wiadomości Rady Gminy wpłynęła odpowiedź Urzędu Gminy skierowana
do Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli dotyczące poprawy
bezpieczeństwa na ul. Warszawskiej, ul. Gombrowicza, ul. Szkolnej i ul.
Pałacowej we Wsoli.
- do wiadomości Rada Gminy otrzymała pismo skierowane od Stowarzyszenia
„Pomocna Dłoń”
- do wiadomości Rada Gminy otrzymała pismo od urzędu gminy kierowane do
Pani Natalii Lech z Piastowa z prośba o poinformowanie zainteresowanych
mieszkańców w sprawie rozbudowania drogi z gruntowej na asfaltową.
- Rada Gminy otrzymała odpowiedzi na zapytania radnych złożone na sesji 16
marca 2016r.
Przewodnicząca
poprosiła
o
przedstawienie
informacji
przez
przewodniczących komisji rady.
1.Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara
przedstawiła informację z posiedzenia Komisji z dnia 11 kwietnia 2016r.
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Głównym tematem posiedzenia było omówienie stanu liczebności klas po
zakończeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych , szkół
podstawowych i gimnazjów. Mały nabór dzieci do pierwszych klas jest w
Ludwikowie, Jedlance i najmniejszy w Wierzchowinach. Dobro dzieci jest
najważniejsze. Gmina Jedlińsk jest Gminą bogatą a oświata zawsze stała na
wysokim poziomie dlatego należy poszukać rozwiązania na przyszłość, aby
zachować naturalną ciągłość funkcjonowania klas. Przedstawione zostały
koszty dowozu dzieci i utrzymania klas. Komisja zapoznała się także
z
realizacją Programu 500 + w gminie, od pracownika GOPS uzyskała informację
, że nie ma problemów w związku z przyjmowaniem wniosków
i ogólną
realizacją tego programu.
2. Przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Pan Dariusz Lipiński
poinformował ,że Komisja miała posiedzenie 15 kwietnia 2016r. i odczytał
porządek obrad. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty Uchwał w swoim
zakresie tematycznym. Z uwagi na brak sprawozdania dotyczącego podziału
środków dla OSP , punkt 4 porządku obrad został przełożony na następne
posiedzenie Komisji. Członkowie Komisji rozmawiali opłatach na rzecz spółek
wodnych oraz ich egzekwowania , zanieczyszczenie rzeki Radomki,
dofinansowania do wymiany pieców z węglowych na gazowe, poruszano
sprawę regulację oświetlenia ulicznego w gminie. Członek Komisji radny Pan
Maciej Makulski w imieniu niepełnosprawnego mieszkańca Gutowa
podziękował sekretarzowi gminy za założenie lampy oświetleniowej.
Na sesję przybyła Poseł RP Pani Anna Kwiecień, którą powitała
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska.
3. Komisja Rewizyjna miała posiedzenie w dniu 18 kwietnia 2016 roku.
Przewodniczący Komisji Pan Bogdan Wójcik poinformował, że zasadniczym
tematem posiedzenia była analiza ponoszonych wydatków na utrzymanie
świetlic gminnych za I kwartał 2016r.
4.Komisja Infrastruktury , Promocji i Rozwoju od ostatniej sesji nie miała
posiedzenia.
5.Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak jest
nieobecny na sesji . Głos w jego imieniu zabrała Pani Aneta Żurowska
informując, że Komisja Budżetu i Finansów miała posiedzenie 15 kwietnia
2015r. Na Komisji zostały pozytywnie zaopiniowane projekty Uchwal
tematycznie związane z w/w Komisją. Komisja otrzymała informację na temat
programów i środków finansowych ze środki Unii Europejskiej. Członkowie
Komisji zapoznali się z analizą kosztów związanych z wydatkami finansowymi
w obiektach komunalnych i oświatowych . Analiza wydatków na materiały
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biurowe dla Urzędu Gminy została przełożona na następną Komisję, ponieważ
komisja nie otrzymała dokumentów. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem
GBP i GCKiKF za 2015rok, oraz z odpowiedziami urzędu gminy na pisma , które
składała komisja budżetu i finansów.
Ad.6 Głos zabrała Poseł RP Pani Anna Kwiecień . Przywitała zebranych ,
podziękowała za zaproszenie, zaoferowała swoją pomoc w rozwiązywaniu
problemów gminy . Zachęcała wszystkich do współpracy, poinformowała , że
pełni dyżur poselski w Radomiu ul. Rynek 9 w każdy poniedziałek.
-Radny Bogdan Wójcik zapytał Panią Poseł na jakim etapie jest Ustawa
o prawie łowieckim? Pani Poseł ma przyjrzeć się na jakim etapie jest ta Ustawa
i przy kolejnej wizycie zreferuje odpowiedź.
-Pani Przewodnicząca Rady zapytała, czy będą ogłoszone nowe konkursy na
rehabilitację? Pani Poseł odpowiedziała ,że nie będzie nowych konkursów ,
będą wszystkie umowy aneksowane.
-Radny Pan Dobosz Zbigniew zapytał o fundusze dla gminy ? a także o Ustawę
dotyczącą obrotu ziemią - uzyskał odpowiedź od Pani Poseł , że nie będzie
problemu przy przekazywaniu ziemi dzieciom.
-Radny Pan Marcin Drewnowski zapytał o Ustawę związana
z
opodatkowaniem sklepów wielopowierzchniowych. Pani Poseł zapewniła ,że
Ustawa praktycznie ze względu na próg podatkowy, Polskich przedsiębiorców
nie będzie dotyczyła.
-Radny Pan Maciej Makulski zapytał Panią Poseł czy jest możliwe zmienić
przepisy na tyle aby można budować mieszkania na gruntach 3 klasy bez zgody
ministra. Pani Poseł odpowiedziała ,że postara się bliżej zapoznać z tematem.
-Radny Pan Lipiński Dariusz zapytał o Ustawę wiatrakową. Pani Poseł
wyjaśniła, że Ustawa jest procedowana, a w jakim terminie będzie
obowiązywała trudno jest wskazać konkretny termin, może być to okres
2 miesięcy.
-Radny Pan Rędzia Robert zabrał głos w sprawie gospodarki wodnej.
Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Pan Krzysztof Murawski
podziękował za zaproszenie. Odnośnie gospodarki wodnej wyjaśnił , że od
stycznia 2016r. gmina może podpisać porozumienie z Zarządem Spółek
Wodnych odnośnie udrażniania rowów.
Salę obrad opuściła Pani Poseł Anna Kwiecień.
Pan Krzysztof Murawski podsumował program 500+ w woj. Mazowieckim.
Przekazał informacje od Wojewody na temat bezpieczeństwa.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przekazał informacje ze spotkania
z Wojewodą odnośnie stanu dróg powiatowych , gospodarką wodną , zagrożeń
w związku z wypalaniem traw.
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Wójt Gminy przedstawił
kierownika
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej Panią Urszule Romanowską i radcę prawna – Panią Dąbrowską
Sylwię , która będzie zastępować Panią Anetę Szumowską.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz zapoznał wszystkich z pracami jakie były
wykonywane od ostatniej sesji:
- łatanie ubytków w jezdniach w miejscowościach Wielogórze , Wsola, Klwaty ,
Lisów , Jedlińsk, Jedlanka , Czarny Ług, Wierzchowiny.
- odbyło się czyszczenie wiat przystankowych na długości Jedlanka – Wielogóra
przy trasie E-7 , wydano na ten cel 1263 zł.
- wyrównywano drogi gminne w miejscowościach Klwatka Szlachecka, Klwaty,
Piastów , Marcelów, Wsola , Jedlińsk , Romanów, Jeziorno i Urbanów.
- osoby z prac interwencyjnych będą zajmowały się porządkowaniem terenu
nie tylko w Jedlińsku ale również poza terenem Jedlińska przy drogach
gminnych. Odbyło już się takie sprzątanie w Woli Gutowskiej i w Jedlance
(kasztany).
- w Wielogórze został ustawiony znak 3,5 tony o który apelował radny Pan
Henryk Krzak.
- jest podjęta oferta na kruszywo i będzie w tym tygodniu wożone na drogi.
Ofertę wygrał Pan Wójcik z Radomiaza kwotę 26,92 zł brutto za 1 tonę
z transportem i plantowaniem.
- do 31 marca 2016r. zostało przywiezione 1612 ton szlaki na kwotę 53 880 zł.
- została zakończona inwestycja przebudowy ośrodka zdrowia pomieszczenia
te będą przekazane dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- udało się pozyskać za darmo z GDDKiA używane trzy pługi i jedną piaskarkę
- w muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli odbyło się spotkanie 17
ambasadorów z Unii Europejskiej.
- obecnie przy szkole w Ludwikowie trwa wycinka drzew.
Pani Przewodnicząca Aneta Żurowska podziękowała Dyrektorowi Delegatury
Panu Krzysztofowi Murawskiemu za przybycie i ogłosiła 10 min. przerwy.
O godzinie 11.30 wznowiono obrady.
Ad.7 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska odczytała projekt
Uchwały nr 1 i poprosiła radnych o przegłosowanie .
Kierownik referatu rolnictwa , środowiska i rozwoju gospodarczego uzasadnił
zmiany jakie trzeba wprowadzić w Uchwale nr XIV/85/2015 zgodnie
z zaleceniami nadzoru.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła Uchwałę
nr XVIII/14/2016 zmiany uchwały Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Jedlińsk z
dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Jedlińsk .
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Przewodnicząca Rady przeczytała projekt Uchwały nr 2.
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska omówiła zmiany jakich dokonano
w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej jak i w budżecie
gminy na 2016 rok.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał nr 2 i nr 3.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła Uchwałę
nr XVIII/15/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jedlińsk na lata 2016-2019.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 3 i poprosiła
o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła Uchwałę
nr
XVIII/16/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016
rok.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 4 i poprosiła
radnych o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych - 12 głosami za przyjęła Uchwałę
nr XVIII/17/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
radomskiego.
Pani Aneta Żurowska przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały
nr 5 i poprosiła radnych o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła Uchwałę
nr
XVIII/18/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Jedlińsk a Gminą Stromiec w zakresie współdziałania w
sprawie realizacji inwestycji „ Budowa drogi na odcinku Sułków – Olszowa
Dabrowa – Wierzchowiny Zielonka”.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 6 i poprosiła radnycho
głosowanie .
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła Uchwałę
nr XVIII/19/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Jedlińsk a Gminą Stara Błotnica, w zakresie współdziałania w
sprawie realizacji inwestycji „Budowa drogi na odcinku Stare Żdżary Grodzisko”.
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Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do omówienia projektu Uchwał nr 7.
Komisja Infrastruktury Rozwoju i Promocji pozytywnie zaopiniowała w/w
projekt.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami za i 1 głosem
wstrzymującym się przyjęła Uchwałę nr XVIII/20/2016 w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr VII/35/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej w granicach sołectw: Romanów, Urbanów, Zawady Nowe, Gutów,
Ludwików, Mokrosęk, Narty, Płasków, Bierwce, Górna Wola, Nowa Wola i
Jedlanka.

Ad.8 Radny Pan Maciej Makulski poprosił o załatanie dziur na ul. Lipowej
w Jedlińsku i o postawienie dwóch znaków drogowych.
Pan Dobosz Zbigniew upomniał się o udrożnienie rowu przy drodze gminnej
w Nartach i o dostarczenie kruszywa do miejscowości Mokrosęk i Narty.
Poprosił, aby drzewo z wycinki drzew przy szkole z Ludwikowie było
rozdysponowane tak jak do tej pory.
Skarbnik gminy wyjaśniła ,że drzewo to będzie inwentaryzowane i będzie
ogłoszony przetarg.
Radny Pan Marek Janiec poprosił o przywiezienie ziemi,aby wyrównać teren
przy świetlicy w Lisowie i o przywiezienie tłucznia.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz zaapelował ,że kruszywo będzie wożone
sukcesywnie i należy to rozłożyć w czasie ponieważ nie da się w ciągu jednego
roku wszystkie drogi wysypać.
W miejscowości Romanów przy drodze gminnej będzie udrażniany rów
rolnicy pokryją koszty przepustów.
Pan wójt złożył wniosek do PKP z prośba o pozostawienie w Bartodziejach
stacji.
W porozumieniu z Powiatowym Komendantem Straży Pożarnej zostanie
zakupiony używany samochód dla OSP w Bierwcach.
Przewodnicząca Rady Gminy dopytała, czy prawdą jest, że na walnym zebraniu
spółek wodnych ustalono wyegzekwowanie opłat przez komornika. Pan Piotr
Okleja potwierdził ta informacje.
Sołtys wsi Wierzchowiny Pani Smyrda Małgorzata poinformowała o małej
liczbie dzieci jakie będą uczęszczać do pierwszej klasy w Wierzchowinach.
Zaapelowała, aby dać możliwość nauki tym dzieciom w miejscu zamieszkania
by nie musiały dojeżdżać.
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Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk odpowiedział, że zgodnie
z
zaleceniami Ministerstwa Edukacji klasa powinna liczyć co najmniej 7 osób ,
jeżeli klasa liczy mniej niż 7 osób nie można jej utrzymywać.
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała o składaniu oświadczeń
majątkowych do 30-go kwietnia w dwóch egzemplarzach wraz z kopią
zeznania podatkowego za 2015 rok.
O godzinie 12.30 zakończono obrady XVIII sesji Rady Gminy.

Obradom Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska
Protokółowała
Teodozja Bień
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