Protokół nr XIX/2016
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 25 maja 2016 roku
Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 09.00 otworzyła
obrady sesji. Przywitała wszystkich stwierdziła , że na sali obrad jest 14 radnych ,
1 radna Pani Ewa Ofiara jest nieobecna, nieobecność ta jest usprawiedliwiona.
Przewodnicząca Rady Pani Aneta Żurowska złożyła wniosek formalny o zdjęcie
z porządku obrad projekt nr 9 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
ponieważ jest on niezgodny ze statutem i poddała pod głosowanie w/w wniosek.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami za, brakiem głosów sprzeciw
i 2 głosami wstrzymującymi się ( R.Langierowicz, R. Rędzia) zdjęła z porządku obrad
projekt Uchwały nr 9 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
Ad.2Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała,

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Komunikaty i informacje :
Przewodniczącej Rady
Przewodniczących stałych Komisji Rady
5.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2015r.:
- odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.169.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk sprawozdania z wykonania budżetu za
2015r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
- przedstawienie Uchwały Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk z dnia
29 kwietnia 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.
-odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Warszawie Nr Ra.177.2016 z dnia
5 maja 2016r.w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Jedlińsk w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za
2015r.
- przedstawienie opinii przez Przewodniczących stałych Komisji Rady dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r.
- dyskusja
- wystąpienie Wójta
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- głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Wójta z wykonania budżetu za 2015r. i sprawozdania finansowego – projekt nr 1
- głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2015r. – projekt nr 2
10. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015r. instytucji kultury –
projekt nr 3
B) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015r. zakładu opieki
zdrowotnej – projekt nr 4
C) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 – projekt
nr 5
D ) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016 rok- projekt nr 6
E) przyjęcia R e g u l a m i n u określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego– projekt nr 7
F) nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku – projekt nr 8
G)ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jedlińsku – projekt nr 9
H) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku. – projekt
nr 10.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
i poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami za, brakiem głosów przeciw i dwoma
głosami wstrzymującymi się (R. Langierowicz, R. Redzia) przyjęła porządek obrad XIX
sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad.3Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji .
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za, brakiem głosów przeciw
i 1 głosem wstrzymującym się (Krzak H.) przyjęła protokół XVIII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska podziękowała byłemu
kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Zuzannie Pudzianowskiej za długoletnią
współpracę .
Pani Zuzanna Pudzianowska podziękowała wszystkim za współpracę
Ad.4 Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała wszystkich z pismami jakie wpłynęły do
biura Rady:
- odpowiedzi ze wszystkich szkół dotycząca wprowadzenia dziennika elektronicznego.
- do przewodniczącej Komisji Infrastruktury Pani Agaty Nowakowskiej wpłynęło pismo
z Urzędu Gminy o możliwości ustawienia wiat przystankowych.
- Uchwała Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlińsku w sprawie wyboru przedstawiciela do składu komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora.
- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2011-2015 za rok 2015.
- odpowiedź z Urzędu Gminy skierowana do rady Rodziców Zespołu szkół Publicznych
we Wsoli..
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- do wiadomości Przewodnicząca Rady otrzymała pismo od Rady Rodziców we Wsoli
o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i
rowerzystów na ulicach Warszawskiej, Gombrowicza, Szkolnej i Pałacowej we Wsoli.
- do wiadomości Rada Gminy otrzymała pismo od Dyrektora ZSP we Wsoli o
zakończenie konkursu fotograficznego z prośbą o zakup nagród dla uczestników .
- pismo skierowane do Urzędu Skarbowego z oświadczeniami majątkowymi radnych
i do Wojewody Mazowieckiego z oświadczenie majątkowym Przewodniczącej Rady
Gminy. Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie.
- Zestawienie wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
okres od miesiąca listopada 2015r. do 30 kwietnia 2016r.
Przewodnicząca Rady Pani Aneta Żurowska pogratulowała sołtys wsi Pani Monice
Kowalczyk laureatce konkursu o Laur Marszałka w kategorii napoje za Kajmakówkę.
Przewodnicząca Rady , Pan Wójt , Radna pani Ewa Ofiara brali udział w walnym
zebraniu Lokalnej Grupy Działania.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury , Rozwoju i Promocji Pani Agata Nowakowska
przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji z 12 maja 2016r. W posiedzeniu Komisji
brało udział pięciu radnych. Poddano analizie i omówiono audyt efektywności
wykorzystywania energii oświetlenia ulicznego oraz opracowania planu rozbudowy
oświetlenia na terenie Gminy Jedlińsk. Sprawdzono przedmiot zamówienia na podstawie
ogłoszonego zapytania, które zostało zamieszczone na stronie gminy Jedlińsk w
zakładce BIP. W wyniku ogłoszenia przetargowego wygrała firma z Warszawy za kwotę
9507,90 zł brutto. Termin opracowania tej umowy upłynął 19 maja 2016r. Zapytanie
ofertowe było dosyć szczegółowo opisane i składało się z trzech części:
Część I miała za zadania odpowiedzieć gdzie zlokalizowane są lamy, przeprowadzić
inwentaryzację infrastruktury oświetleniowej oraz punkty rozliczenia energii. Zostało
to szczegółowo przedstawione przez firmę sporządzającą i radni do tej części nie wnieśli
uwag.
W części II było przygotowanie kosztów kalkulacji i ewentualnej wyceny stanowiącej
podstawę do wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedlińsk.
Zostało to bardzo szczegółowo omówione. Zostały przedstawione trzy warianty
możliwości i sposoby modernizacji istniejącego oświetlenia:
- pierwszy wariant na kwotę 2 296 111 zł
- drugi wariant na kwotę 2 564 825 zł
- trzeci wariant 3 013 729 zł
Radni stwierdzili, że Gmina sama nie udźwignie takiego kosztu modernizacji
oświetlenia. Zaproponowana modernizacja polegała na wymianie istniejących lamp na
oświetlenie ledowe. Zapytano firmę, która opracowywała wyżej wymieniony dokument
jakie są możliwości pozyskania środków zewnątrz na modernizacje oświetlenia.
Wskazano cztery ścieżki, z których gmina może się ubiegać są to:
- pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
- można ubiegać się o środki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
- skorzystać z pomocy regionalny programu operacyjnego działającego w niektórych
województwach.
-można podpisać partnerstwo publiczno - prawne .
Członkowi Komisji stwierdzili , zwrócili się z zapytaniem do Wójta o pozyskanie
środków z zewnątrz na ten cel. Radni zainteresowani są dofinansowaniem na poziomie
80-85 %.
Część III dotyczyła opracowania planu rozbudowy oświetlenia na terenie gminy
Jedlińsk. Stwierdzono bark opracowania powyższego planu. Podczas kontroli stwierdzono
brak opracowania powyższej części.
Radni zadali pytania przedstawicielom firmy i Władzom Gminy dlaczego nie została
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opracowania powyższa część zadania. Przedstawiciele firmy udzielili informacji, że musieliby
opracować plan rozbudowy dla całej gminy oraz zwrócili uwagę na pracochłonność.
Przewodnicząca KIRiP A. Nowakowska zadał pytanie przedstawicielom Gminy czy firma
CITIES Lighting Consultants Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Gminy w Jedlińsku
o przedłużenie terminu realizacji usługi. Udzielono odpowiedzi, że na dzień 12.05.2016 firma
nie wystąpiła z takim wnioskiem do Gminy Jedlińsk. Radni pracujący w KIRiP zwrócili
uwagę na konsekwencje braku opracowania części trzeciej zlecenia np.:
– brak możliwości podjęcia decyzji, która wskazywałaby na kolejność budowy nowych
odcinków oświetlenia,
- braku możliwości budowy nowych odcinków oświetlenia w 2016r z uwagi na potrzebny
niezbędny czas na opracowania projektów budowlanych (około 4-5 miesięcy – sama
dokumentacja projektowa),
- brak informacji przedstawiającej przybliżone koszty realizacji poszczególnych zadań
- brak możliwości wymiany uwag co do zaproponowanych rozwiązań.
W związku z zaistniałą sytuacją firma CITIES Lighting Consultants Sp. z o.o. oraz obecni na
posiedzeniu komisji przedstawiciele Gminy Jedlińsk zwrócili się z prośbą do Radnych, aby
każdy z nich określił ponownie potrzeby budowy nowych odcinków na terenie swojego
sołectwa. Obecni na posiedzeniu Radni poinformowali, że przekażą taką informację.
Z poczynionych ustaleń wynika, że firma po zebraniu powyższych informacji będzie
pracować nad częścią trzecią powyższego zamówienia.
Przewodnicząca KIRiP A. Nowakowska zadała pytanie przedstawicielom władz gminy.
Czy w związku z brakiem opracowania planu rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy
Jedlińsk, inwestycje polegające na budowie nowych odcinków oświetlenia w 2016r na
poszczególnych sołectwach są zagrożone?
Zaapelowało do Pana Wójta aby zintensyfikował swoje działania w celu powstania
nowych odcinki oświetlenia ulicznego.
Kolejnym punktem Komisji było omówienie dotychczasowowego zakresu poczynionych
prac w sprawie nowego wyglądu: herbu, flagi, banneru, pieczęci, łańcuchów i sztandaru
Gminy Jedlińsk zgodnie z zasadami heraldyki i weksylologii.
Z udzielonych informacji przez Pana G.Walczaka wynika, że Gmina posiada pozytywną
opinię ministra właściwego do spraw administracji publicznej, pismo znak DAPWZPK..75.31.2015 KH-1988 z dnia 02.06.2015r.
Następnie przedstawiono członkom KIRiP proponowany wygląd herbu, flagi, banneru,
pieczęci, łańcuchów i sztandaru Gminy Jedlińsk (zał. nr 3).
Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że obecny logotyp Gminy Jedlińsk
(czerwony rak na niebieskim tle) nie ma odzwierciedlenia w przedstawionych propozycjach.
Radni zwrócili uwagę, że przyjęcie uchwały zatwierdzającej nowe znaki zgodnie z zasadami
heraldyki i weksylologii spowodują konieczność poniesienia kosztów przez Gminę w
związku z wprowadzeniem nowego wzoru herbu, flagi, banneru, pieczęci, łańcuchów
i sztandaru Gminy Jedlińsk oraz kosztów poniesionych na kampanię informacyjną..
W związku z powyższym Radni odłożyli w czasie procedowanie nad uchwałą regulującą
wygląd herbu, flagi, banneru, pieczęci, łańcuchów i sztandaru Gminy Jedlińsk zgodnie z
zasadami heraldyki i weksylologii.

Kolejnym punktem, nad którym pracowała Komisja było omówienie prac związanych
z postawieniem wiat przystankowych. Przypomniano, że pismo w tej sprawie zostało
złożone do Wójta w dniu 17.03.2016r i do chwili obecnej członkowie KIRiP nie otrzymali na
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nie odpowiedzi. W imieniu Wójta Pan Michał Surus poinformował, że w przeciągu tygodnia
udzieli odpowiedzi.
Radni, zwrócili uwagę że brak informacji zwrotnej opóźnia prace związane z lokalizacją wiat
przystankowych.
Następnie pracownik gminy omówił wykonane prace związane z czyszczeniem rowów w
2015r . Poinformował również członków komisji, że w 2016r będą kontynuowane w
pierwszej kolejności prace niedokończone w 2015r. Informacja z planowanymi pracami na
2016r zostanie przekazana członkom KIRiP. W sprawach bieżących i różnych głos zabrali
radni: Zbigniew Dobosz, Maciej Makulski, Agata Nowakowska gdzie zgłosili aktualne
problemy ze swojego sołectwa.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Pan Dariusz Lipiński poinformował
,że komisja miała posiedzenie w dniu 22 maja 2016r. Przedstawił porządek obrad,
którego głównymi punktami było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2015 rok w trakcie głosowania wszyscy członkowie byli za przyjęciem tego
sprawozdania. Zaopiniowanie dokumentów będących w kompetencji Komisji. Były dwa
projekty Uchwał:
Udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Pięciu
członków komisji głosowało za , jeden członek wstrzymał się. Komisja udzieliła
rekomendacji w/w projektowi Uchwały.
Nadanie statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku , po wyjaśnieniach
kierownika ZGK Pana Dariusza Tępińskiego członkowie Komisji jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali w/w projekt Uchwały nr 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik poinformował ,że posiedzenie
komisji odbyło się 29 kwietnia 2016 roku. Celem posiedzenia była końcowa analiza
budżetu za 2015 rok oraz opracowanie Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium. Komisja uznała realizacje wydatków za prawidłową, zgodna z upływem
czasu. W wyniku analizy opracowana została uchwała nr 1/2016 w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jedlińsk . Za przyjęciem uchwały głosowało
4 członków Komisji, wstrzymujących było 2 , nikt nie był przeciwko proponowanej
uchwale. Na kolejnym posiedzeniu Komisja Rewizyjna przyjmie informację o stanie
zaległości podatkowych za 2015 rok.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara była nieobecna na sesji.
Protokół z posiedzenia Komisji , odczytała Przewodnicząca Rady Gminy. Komisja w
pierwszej kolejności procedowała nad projektem uchwały nr 7
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Były wątpliwości czy
przyjęcie w/w regulaminu zbilansuje się z wypłata dodatku wyrównawczego
wypłaconego nauczycielom w styczniu. Głos zabrała Dyrektor Gminnego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Pani Danuta Durak, która udzieliła wyczerpujących
odpowiedzi. Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk podkreślił ,że przyjęcie
regulaminu jest niezbędne w celu uporządkowania jest to zmiana sposobu wypłaty.
Radny Pan Henryk Krzak zapytał o zabezpieczenie środków na wypłatę. Członkowie
Komisji 4 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęli projekt Uchwały nr 7. Projekty
Uchwał dotyczący sprawozdania finansowego instytucji kultury i zakładu opieki
zdrowotnej radni przyjęli jednogłośnie. Przystąpiono do wyrażenia opinii na temat
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udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 5 członków komisji było za 1 osoba się
wstrzymała. Na posiedzeniu Komisji rozmawiano w sprawie dziennika elektronicznego
jak i piątej dziecięcej sesji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak przedstawił
sprawozdanie z posiedzenia Komisji , która odbyła się 20.05.2016r. i zajmowała się
materiałami na sesję. Zwrócono szczególna uwagę na sprawozdania z realizacji budżetu
za 2015 rok , które przyjęto jednogłośnie. W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium 2 członków komisji było za 3 głosy wstrzymujące się.
Radny Pan Henryk Krzak o godzinie 10.00 opuścił sale obrad XIX sesji.
Ad.5 Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przywitał wszystkich zebranych na ręce
Przewodniczącej Rady złożył dla wszystkich zaproszenie na gminną uroczystość 1050
rocznicy Chrztu Polski.
Przekazał informacje z działalności Urzędu od ostatniej sesji :
- zakupiono znaki drogowe na kwotę 1900 zł
- wykonano przebudowę przepustów w rejonie zakładu RADMOT na kwotę 1414 zł.
- dostarczono kruszywo na drogi gminne w ilości 708 ton na kwotę 20 000 zł.
- dostawa żużla kotłowego na drogi gminne w ilości 430 ton na kwotę 15 000 zł.
- wykonano remont przepustu drogowego w Bierwieckiej Woli na kwotę 700 zł.
- w Gutowie odbyła się wycinka drzew. Pan Wójt podziękował sołtys wsi Pani Iwonie
Filozof jak i radnemu Panu Łukaszowi Kurkowi za zmobilizowanie ludzi i pomoc .
Pan Wójt poinformował ,że na terenie gminy będzie kopalnia piachu w miejscowości
Kamińsk. W najbliższym czasie gmina zajmie się koszeniem poboczy. Pan wójt wystąpił
z propozycją zakupu ciągnika z osprzętem do koszenia trawy. Jest wstępny projekt sali
gimnastycznej w Ludwikowie.
Pan Wójt poinformował również ,że odbyło się spotkanie we Wsoli odnośnie dojazdu do
swoich domów.
Ad.6 Radna Rady Powiatu Pani Teodozja Bień przywitała wszystkich i poinformowała
zgodnie ze sprawozdaniem Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Jedlińsk w 2015 roku.
Następnie przekazała informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat miedzy
innymi choroby Aujeszkiego jak i konieczności rejestracji nawet 1 sztuki świni bo będą
obowiązywać sankcje karne. Powiedziała również o zmianach w budżecie powiatu na
2016 rok.
Ad.7 Radna Pani Agata Nowakowska złożyła wniosek formalny na ręce Pana
Wójta o następującej treści : ” Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców Wielogóry i
Wsoli, korzystających z przystanku autobusowego zlokalizowanego przy trasie E-7 przy ul.
Warszawskiej w Wielogórze na wysokości Centrum Konferencyjno – Rozrywkowego u
Grubego, wnoszę o natychmiastową dzierżawę niezbędnego gruntu lub wykup przez Gminę
Jedlińsk od jego właściciela, celem urządzenia bezpiecznego dojścia do wyżej wymienionego
przystanku autobusowego”.
Radna Danuta Kozłoska poprosiła o sporządzenie projektu zjazdu z drogi powiatowej na
gminną.
Radny Waldemar Sulisz chciałby uzyskać informację która pojawiła się w internecie na
temat boisk i co z tematem kanalizacji we Wsoli.
Radny Pan Dariusz Lipiński prosi o tabliczki z numerami posesji.
Ad.8 Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz odpowiedział , że odnośnie boiska we Wsoli jest
zrobiona koncepcja i będzie rozmawiał w ministerstwie odnośnie pozyskania środków.
Jeżeli chodzi o tabliczki na mieszkania Pan Wójt ma koncepcje żeby objąć całą gminę
i wszystkie mieszkania oznakować. Odnośnie Budowy kanalizacji we Wsoli odpowiedzi
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udzielił sekretarz gminy Pan Andrzej Pawluczyk informując ,że dokumentacja została
wykonana a obecnie w gminie trwają prace jeżeli chodzi o wydanie warunków
lokalizacji.
Radna Pani Danuta Kozłoska prosi aby drogę naprawić do łąk w Piastowie. Obecnie
droga ta jest nieprzejezdna.
Radny Sulisz Waldemar zapytał Panią Skarbnik Gminy na jakim etapie jest budowa
dróg:
- Bierwiecka Wola - Czekajów
- Wsola ul. Graniczna
Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi ,że obydwie drogi są zgłoszone do PROW
i w czerwcu ma być rozstrzygnięcie.
Ad.9 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska odczytała Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ra.169.2016 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk
sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik odczytał Uchwałę nr 1/2016
z dnia 29 kwietnia 2016 roku Rady Gminy Jedlińsk w sprawie wniosku o udzielenia
absolutorium, oraz Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Warszawie nr Ra.177.2016 r.
z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie opinii o przedłużonym wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jedlińsk w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu
za 2015 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska poprosiła Przewodniczących stałych
Komisji Rady o przedstawienie opinii z przedłożonego przez Wójta sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Wszystkie Komisje pozytywnie oceniły
wykonanie budżetu przez Wójta i większością głosów wnioskują o udzielenie
absolutorium.
Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do dyskusji nad wystąpieniem Wójta. Brak
chętnych do zabrania głosu.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr 1 i poprosiła radnych o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za podjęła Uchwałę
Nr XIX/21/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta
z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 2 i przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 9 głosami za , barkiem głosów przeciw
i 4 głosami wstrzymującymi ( A. Żurowska, Z. Dobosz, A. Nowakowska , D.
Lipiński)podjęła Uchwałę nr XIX/22/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Radni , sołtysi i zaproszenia goście brawami przyjęli wynik głosowania. Pan Wójt Gminy
podziękował państwu radnym , sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy za włożony
wkład pracy.
O godzinie 11.15 Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę 15 minutową.
O 11.35 wznowiono obrady.
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Ad.10 Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała projekt Uchwały nr 3.
Rada Gminy w obecności 13 radnych -13 głosami za przyjęła Uchwałę nr XIX/23/2016
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji
kultury.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr 4 i poprosiła radnych o
przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła Uchwałę
Nr XIX/24/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2015 rok za 2015 rok.
Przystąpiono do procedowania projektu uchwały nr 5 połączony z projektem uchwały
nr 6 . Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała oba projekty uchwał pozytywnie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła Uchwałę Nr XIX/25/2016
w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jedlińsk na lata 20162019.
Rada Gminy przy 13 głosach za jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/26/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 7 . Regulamin ten był
opiniowany przez Komisje Polityki Społecznej 4 głosy były za , 2 osoby wstrzymujące.
Głos zabrała Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Pani
Danuta Durak. Wyjaśniła, że nowy regulamin otrzymał brzmienie zgodne z przepisami.
Ustalone są w nim nowe stawki dodatków do wynagrodzeń, które pozwolą na
zmniejszanie wysokości wypłacanych jednorazowych dodatków. Ustalone w
regulaminie dodatki są bezpieczne dla budżetu. Regulamin ten w dniu 30 marca 2016
roku został uzgodniony ze związkami zrzeszającymi nauczycieli.
Radna Pani Agata Nowakowska dodała ,że podjęcie tej uchwały wiąże się z
konsekwencjami, które będą długotrwałe.
Zapytała :
- z czego wynikają tak wysokie stawki dla nauczycieli na dodatki funkcyjne dla
dyrektora szkoły i jego zastępcy .
- czy w momencie jeżeli regulamin ten zostanie przyjęty to nie okaże się w przyszłości
,że gmina poniesie dodatkowe koszty.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska wyjaśniła odpowiadając na pytanie
Pani radnej Agaty Nowakowskiej , że nikt nie zapewni i nie da gwarancji że wydatki te
zbilansują się w 100 % w najbliższym czasie. Dodatek jednorazowy dla nauczycieli
zbilansuje się w roku 2017 r. i w styczniu 2018 roku nie będzie wypłacany
nauczycielom.
Radca Prawna Pani Dąbrowska od strony prawnej wyjaśniła ,że nauczyciele muszą
otrzymywać dodatki motywacyjne jeżeli zostaną spełnione warunki ich przyznania.
Radna Agata Nowakowska dodała, że zgadza się co do zasady, ale ma wątpliwości o
finansowanie i zbilansowanie kosztów. Zaproponowała wprowadzenie regulaminu, w
który byłyby niższe stawki. Na podstawie takiego regulaminu można byłoby ocenić czy
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zaproponowane stawki są prawidłowe. Jeżeli dodatki byłyby za niskie, można by je
będzie sukcesywnie ewentualnie podwyższać.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk wyjaśnił, że regulamin jest bezpieczny dla
gminy i Gmina nie poniesie dodatkowych kosztów.
Radna Pani Agata Nowakowska zapytała czy gmina poniesie większe koszty po przyjęciu
tego regulaminu. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że gmina nie poniesie większych
kosztów.
Radny Pan Radosław Langierowicz powiedział ,że podejmowana uchwała jest trudna ale
Rada z racji prawa musi ja uchwalić ponieważ jest to narzędzie do działania Pana Wójta
i osób uprawnionych do wynagradzania nauczycieli. W gminie są osoby odpowiedzialne
za politykę finansową radni powinni obserwować , pomagać a nie przeszkadzać.
Radna Aneta Żurowska zwróciła również uwagę, na podwyżki wynagrodzenia dla
pracowników obsługi szkół. Poinformował, że na ten temat dyskutowano na komisji
wcześniej.

Przystąpiono do głosowania Rada Gminy w obecności 13 radnych – 8 głosami za i 5
głosami wstrzymującymi się ( D. Lipiński, M. Makulski, A. Nowakowska, M. Janiec ,
A. Żurowska) podjęła Uchwałę Nr XIX/27/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu
określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 8 . Komisja Gospodarki Gospodarki
i Środowiska pozytywnie zaopiniowała w/w projekt.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za podjęła Uchwałę nr XIX/28/2016
w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku.
Pani Aneta Żurowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 9 i poprosiła
radę o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za podjęła Uchwałę Nr XIX/29/2016
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jedlińsku.
Przystąpiono do omówienia projektu uchwały nr 10 . Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta
Żurowska przedstawiła zaproponowany skład komisji konkursowej przez Komisję Polityki
Społecznej:
1. przewodniczący komisji – Pan Andrzej Pawluczyk

2. członek komisji będący lekarzem – Pani Dorota Zamkowska
3. członek komisji – Pani Aneta Żurowska
4. członek komisji – Pani Agata Nowakowska
5. członek komisji - Pan Henryk Krzak
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Wszystkie przedstawione wyżej osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do
przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ w Jedlińsku.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 10 i poprosiła Radnych
o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się
( D. Kozłoska, R. Langierowicz) podjęła Uchwałę nr XIX/30/2016 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.
Ad. 11 Pan Wójt zaprosił na dzień 31 maja 2016r. na godz. 11.00 radnych , sołtysów na
spotkanie dotyczące fotowoltaniki. Spotkanie to odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu
Gminy .
Radny Pan Łukasz Kurek podziękował Panu Wójtowi w imieniu własnym i pań sołtysek ;
- za wybudowanie przepustu w Woli Gutowskiej
- za szlakę i kruszywo do Jankowic i Gutowa
- za wycinkę drzew przy drodze dojazdowej do pół
- za rozwiązanie problemu z przejazdami przy budowie obwodnicy.
Radny Pan Marcin Drewnowski zaproponował żeby tablice informacyjne z numerami posesji
gmina wykonała we własnym zakresie. Należy to wykonać ponieważ służby porządkowym
i ratunkowe maja trudności ze zlokalizowaniem adresu. Pan radny poprosił o
zorganizowanie zebrania z rodzicami , którzy maja dzieci w wieku przedszkolnym.
Zaproponował aby na to spotkanie zaprosić pedagogów i ekspertów od spraw oświaty
i przekonać rodziców żeby można było utworzyć pierwsza klasę w Wierzchowinach. Szkoła
w Wierzchowinach budowana była przez przodków celem poprawy warunków a dziś jest
niewyobrażalne aby tak małe dzieci dojeżdżały do Jedlińska.
Pan Wójt przychylił się do prośby i ma być zorganizowane takie spotkanie w czerwcu
wspólnie z Panią Dyrektor szkoły i doradcą ds. oświaty.
Radny pan Maciej Makulski podziękował w imieniu mieszkańców ul. Lipowej za
dostarczenie kruszywa, postawienie znaku co poprawiło bezpieczeństwo na drogach. Prosi
natomiast o załatanie dziury na ul. Lipowej obok posesji Pana Simlata i wycięcie drzew
na drodze gminnej jadąc za mostem na Tymiance na łuku w kierunku Płaskowa w celu
poprawienia widoczności.
Radny Pan Robert Rędzia w imieniu własnym i mieszkańców gminy Jastrzębia podziękował
Panu Wójtowi za wybudowanie przepustu i tym samym rozwiązaniem problemu który trwał
od 40 lat.
Radna pani Danuta Kozłowska dopytała na jakim etapie jest budowa placu zabaw w
Kamińsku.
Pan Wójt wyjaśnił, że w związku z interwencjami mieszkańców odnośnie prędkości z jakimi
poruszają się samochody na drogach gminnych w zmorzyła się kontrola policji.
Radny Pan Radosław Langierowicz zaproponował zakup radarów i zamontowanie ich we
właściwych punktach.
Pani Przewodnicząca Rady Żurowska Aneta, zapytała co jest przyczyną niższej kwoty
stypendium socjalnego. Dyrektor Pani Danuta Durak wyjaśniła ,że wysokość zależy od
dotacji. Przedstawiła również podział środków z LGDna lata 2016-2023
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- na działania związane z rozwijaniem działalności gospodarczej – 2 mln.
- na działanie związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej – 1,5 mln w tym dla osób
50+ -200 tyś.
- na tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego – 500 tyś.
- na projekty grantowe – 600 tyś
- na działania z budowa i rozbudową infrastruktury turystycznej 3 mln. 400 tyś.
Gmina Jedlińsk otrzyma 570 tyś na okres 3 lat.
Przewodnicząca Rady zgłosiła potrzebę wykoszenia traw przy drogach w Jedlance , wycięcie
akacji i utwardzenie przystanków autobusowych.
Radna Pani Agata Nowakowska podziękowała w imieniu mieszkańców Wielogóry za
przywiezienie dwóch zestawów z kruszywem na ul. Dojazdową. Zapytała czy na dzień 01
września 2016r, będą przygotowane oddziały przedszkolne na terenie gminy Jedlińsk.
Poinformowała, o złożonym piśmie do Wójta odnośnie montażu progów spowalniających na
ul. Relaksowej.
Zapytała , czy zostały podjęte kroki przez gminę, które zapobiegną oblepianiu przystanków
autobusowych. Poprosiła o dowieszenie zaległej lampy na ul. Ceglanej w Wielogórze (1szt).
Prosi również o:
- dokonanie rozeznania cenowego w związku z postawieniem nowych wiat przystankowych,
- zwróciła się do wszystkich osób obecnych na sesji o codzienne oddawanie głosu w
konkursie na budowę placu zabaw dla dzieci w Wielogórze z programu „Podwórko NIVEA” .
- pilne opracowanie części III audytu oświetleniowego, ponieważ od tego dokumentu zależy
podjęcie decyzji o budowie nowych odcinków oświetlenia na terenie Gminy.
Radny Pan Zbigniew Dobosz nie ma za co dziękować Panu Wójtowi, ponieważ nie są
wykonane potrzeby które zgłasza. Obecnie zgłasza problem z przepustem na drodze
Ludwików – Gryzów.
Pani Partyga Bożena przypomniała ,że 27 maja jest dniem samorządu. Wspomniała ,że
potrzeba dużo wytrwałości aby sprostać wymaganiom ludzi. Złożyła z tej okazji życzenia.
Przewodnicząca Rady Pani Aneta Żurowska o godzinie 12.25 zamknęła XIX sesję Rady
Gminy.

Obradom Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska
Protokółowała
Bień Teodozja
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