Protokół nr XX/2016
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 30czerwca 2016 roku

Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 09.00 otworzyła
obrady sesji. Przywitała Pana Wójta Kamila Dziewierz, sekretarza Andrzeja Pawluczyka,
Panią Skarbnik Ilonę Starzyńską , radcę prawnego Ireneusza Dąbrowskiego , radnych
Powiatu ,lokalna telewizję Jedlińsk. tv, Pana Włodzimierza Koneckiego przedstawiciela
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, sołtysów i wszystkich zebranych. Stwierdziła ,
że na sali obrad jest 15 radnych.
Ad.2Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała

Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja dotycząca oświetlenia na terenie gminy Jedlińsk w związku
z przeprowadzonym audytem.
5.Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącej Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady
6.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
10.Przyjęcie informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku dotyczącej
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
11. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia tej umowy– projekt nr 1
B ) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf stanowiących
zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o. dla mieszkańców miejscowości
Klwatka Szlachecka - projekt nr 2
E) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka
Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk – projekt nr 3
F) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku – projekt nr 4
G) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk – projekt nr 5
H) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 – projekt nr 6
I) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok - projekt nr 7
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J)określenia zasad zbywania , oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
– projekt nr 8
K) wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt nr 9.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XX Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
i poprosiła radnych o przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15
głosami za, brakiem głosów przeciw przyjęła porządek obrad XX sesji Rady Gminy
Jedlińsk.
Ad.3Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XIX sesji .
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami za, brakiem głosów przeciw
i 2 głosami wstrzymującymi się (H. Krzak, E. Ofiara) przyjęła protokół XIX sesji Rady
Gminy.
Ad.4 Głos zabrał Pan Dariusz Redziński prezes zarządu Citles Lightiny Consultants
Sp.zo.o przeprowadzająca audyt oświetleniowy na terenie gminy Jedlińsk. Pan Prezes
przedstawił koszty projektu, nakłady w okresie eksploatacji i źródła finansowania.
Zaprezentował mapę w wersji papierowej do wglądu. Radna Pani Nowakowska Agata
zapytała czy można jeszcze zaproponować zmiany w oświetleniu ,czy jest to wersja
ostatecznie. Pan prezes Redziński wyjaśnił ,że są możliwe zmiany.
Ad.5 Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała wszystkich z pismami jakie wpłynęły do
biura Rady:
- odpowiedź z Urzędu Gminy informująca, że będzie funkcjonował jeden oddział, klasy I
w PSP w Wierzchowinach.
-pismo z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu z prośba o przekazanie informacji.
- wniosek klubu sportowego DROGOWIEC o dodatkowe dofinansowania na działania
klubu.
- z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
- sprawozdanie z realizacji zadań i budżetu na Pomoc Społeczną w 2015 roku.
- pismo od Pani Rogowskiej z Radomia z prośbą o ujęcie w przyszłorocznym budżecie
sieci wodociągowej ( około 100m)we Wsoli na ul. Miłej. Pismo to zostało zadekretowane
do kierownika ZGK Pana Dariusza Tępińskiego.
- protokół z zebrania wiejskiego z Bierwiec.
Z Rady Gminy wychodziły pisma z prośbą o przygotowanie materiałów na komisję
budżetową. Takie dokumenty od Pani skarbnik Rada otrzymała.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara poinformowała ,że Komisja
miała posiedzenie wyjazdowe w dniu 23 czerwca 2016 roku. Głównie celem Komisji
było zapoznanie się z przygotowaniem świetlic do akcji lato 2016. Sprawdzone zostały
wszystkie świetlice: w Jedlance, Mokrosęku, Ludwikowie, Piastowie, Lisowie,
Bierwieckiej Woli, Zawadach Nowych i Jedlińsku. Przewodnicząca Komisji
poinformowała ,że od września 2016 roku zostanie zlikwidowana świetlica w Jedlane aż
do czasu kiedy nie zostanie zaadoptowane inne pomieszczenie. W tym pomieszczeniu
w którym znajduje się obecnie świetlica powstanie oddział przedszkolny. W Mokrosęku
świetlica funkcjonuje prawidłowo, natomiast brak jest parkingu. W Ludwikowie
świetlica działa bardzo dobrze jest integracja społeczeństwa , cykliczne imprezy.
Piastów świetlica działa bez zarzutów, obiekt nowy, piękny , ogrodzony brakuje tylko
zielonej siłowni. W Lisowie niestety fatalny jest dojazd jak i teren wokół świetlicy
zanieczyszczony i jest wniosek o pilne ogrodzenie tego obiektu. W Bierwieckiej Woli
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świetlica działa prawidłowo. Wyposażona jest w podstawowy sprzęt zakupiony przez
sołectwo. W Zawadach Nowych obiekt nowo wyremontowany ze środków unijnych. Po
negocjacji z OSP została sporządzona umowa o współpracy w administrowaniu
nieruchomością. Pani świetliczanka nie zgłasza większych potrzeb. W Zawadach
Nowych odbyło się również posiedzenie stacjonarne została przyjęta Ocena Zasobów
Pomocy Społecznej przedłożona
przez GOPS. Komisja również pozytywnie
zaopiniowała projekty Uchwał na XX sesję w swoim zakresie. Komisja posiedzenie
wyjazdowe zakończyła w Jedlińsku. Został przedstawiony terminarz zajęć w związku
z akcja lato 2016. W podsumowaniu Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Ofiara
stwierdziła , że świetlice są przygotowane do letniego wypoczynku i życzyła
bezpiecznych wakacji.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Pan Dariusz Lipiński przedstawił
sprawozdania z posiedzenia Komisji która miała posiedzenie 28 czerwca 2016r.
Kluczowym punktem Komisji było uzyskanie informacji dotyczącej monitoringu
w budynkach użyteczności publicznej . Informacje tą przedstawił sekretarz Urzędu Pan
Andrzej Pawluczyk ,który stwierdził ,że monitoringi nie przynoszą zamierzonych
efektów i trzeba się zastanowić czy ich rozbudowywać. Odpowiedzialnymi za
monitoring są gospodarze poszczególnych obiektów. Na posiedzeniu komisji radny Pan
Radosław Langierowicz zaproponował aby na następne posiedzenie komisji zaprosić
osoby odpowiedzialne za nadzór nad monitoringiem oraz służby prewencyjne.
Przewodniczący przedstawił projekty Uchwał tematycznie związane z pracami Komisji
na XX sesję. Członkowie Komisji głosowali za rekomendacją Uchwał.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata Nowakowska
przywitała wszystkich . Poinformowała ,że posiedzenie Komisji odbyło się 29 czerwca
2016r. . Uczestniczyli w nim członkowie komisji, sekretarz i skarbnik gminy. Radni
jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia z ostatniej Komisji. Kolejnym punktem była
analiza poprawy czystości wokół obiektów użyteczności publicznej. W pierwszej grupie
znalazły się obiekty szkolne i tu nie ma większych problemów należy pochwalić
gospodarzy tych terenów, którzy należycie opiekują się tymi terenami. Każdy z radnych
zgłaszał swoje spostrzeżenia i tak:
- Radny Marcin Drewnowski zwrócił uwagę ,że przy szkole w Wierzchowinach jest teren
dostępny dla mieszkańców i zaproponował aby teren ten odgrodzić od szkoły.
Nadmienił również posprzątać przystanek autobusowy, który znajduje się blisko szkoły.
Odnośnie odpowiedzialności za monitoring sekretarz gminy Pan Andrzej Pawluczyk
wyjaśnił ,że odbędzie się spotkanie z dyrektorem szkoły.
- radny Radosław Langierowicz uważa ,że w Jedlińsku jest czysto.
- radny Zbigniew Dobosz zwrócił uwagę na nieogrodzony teren wokół szkoły
w Ludwikowie.
- radna Kozłowska Danuta poprosiła o wykoszenie i utwardzenie poboczy co by
poprawiło bezpieczeństwo pieszych na drodze .
- radny Waldemar Sulisz poprosił o zamontowanie dodatkowej siatki aby kosze były
nieprzelotowe wokół ośrodka zdrowia we Wsoli ,poinformował również ,że trwają
prace nad położeniem agrowłókniny wokół krzewów. Zwrócił uwagę , na poprawę
czystości wokół Strugi Wsolskiej .
- radny Pan Marek Janiec w swoim okręgu ma problem z utrzymaniem czystości wokół
świetlicy w Lisowie . Radni przychylili się do prośby radnego i jednogłośnie stwierdzili ,
że należy teren wokół świetlicy ogrodzić.
Przewodnicząca Komisji wypowiedziała się w imieniu radnych ,którzy czekają na
rozwiązanie systemowe i żeby wpłynąć na gospodarzy i pochylili się nad czystością
drogi która przechodzi obok świetlicy na łąki.
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- radny Wójcik Bogdan zwrócił uwagę ażeby dokładniej kosić pobocza i trawy na
boiskach.
Następnym punktem jakim zajęła się Komisja to było zapoznanie się z postępem prac
nad utworzeniem otwartej strefy rekreacyjnej popularnie zwanej stawami. Gmina nie
może przystąpić do dalszych prac ponieważ musi się uaktualnić lista członków
wspólnoty, musi się wybrać nowa władza. Proces wyłaniania członków może potrwać
około roku.
Następnym tematem Komisji było zagospodarowanie budynku po tzw. „Turyście”.
Przewodnicząca przypomniała ,że w roku ubiegłym była zrobiona opinia, która
informowała radnych o tym ,że budynek jest w złym stanie technicznym. Gmina
poczyniła kroki wykwaterowała mieszkańców zostali oni przeniesieni do lokali
zastępczych. Na Komisji Pan sekretarz poinformował członków Komisji, że zostało
zlecone rzeczoznawcy majątkowemu wycenę tej nieruchomości i szacuje się ona na
kwotę 338 300 zł., prace rozbiórkowe szacuje się na kwotę 145 200 zł z tego wynika ,że
udziały Gminy są warte około 72 600 zł. Gmina jest gotowa odkupić udziały
współwłaściciela ale Pan Dziewiór za swoje udziały chce 200 000 zł . Opinia radnych
jest taka ,że jest to budynek w centrum Jedlińska z jakąś tam tradycją położony na
działce 3000 m i nie byliby za tym ab wyzbywać się tych terenów. W sprawach różnych
radny Pan Dobosz Zbigniew poprosił o listę osób którym umorzono podatki w 2015
roku. Radna Pani Nowakowska zapytała o kwotę 30 000 zł jaka jest przewidziana w
budżecie na projekt remontu budynku CKiKF. Pan sekretarz jest za tym aby odtworzyć
projekt remontu a radni optują za tym aby zrobić projekt tak ażeby go można etapować ,
następnie Komisja rozmawiała na temat oznakowania ulic i przystanków i radni by
sobie życzyli aby do września znalazły się pieniądze i oczekują na przedstawienie
propozycji gdzie w pierwszej kolejności takie przystanki należałoby postawić.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska zadała pytanie jakie gmina poniosła
koszty w związku z imprezą FAMILI DRIFT. Pan Sekretarz udzielił informacji ,że na
wniosek GCKiKF skierowany do komisji alkoholowej , zostało przyznane 7000 zł. Na
zakończenie Przewodnicząca Komisji poinformowała ,że odbędzie się posiedzenie
Komisji w którym wezmą udział wszyscy radni i wspólnie podejmą decyzję gdzie należy
przeznaczyć środki w budżecie jakie powstaną z oszczędności.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik poinformował ,że Komisja
odbyła spotkanie robocze w dniu 14 czerwca 2016r. Komisja głównie analizowała
informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2015 rok. Stan zaległości podatku
leśnym , rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2015 roku
przedstawia się następująco:
- ilość dłużników podatku leśnego jest - 130
- dłużników podatku rolnego jest – 377
- dłużników podatku od nieruchomości jest – 339
Kwota zaległości ogółem wynosi 282 698 zł.
Stan zaległości od osób prawnych wynosi 220 036 zł od 15 dłużników. Urząd gminy
zgodnie z możliwościami wystawił 1819 upomnień na kwotę 407 950 zł, zostały
również wystawione 715 tytuły wykonawcze na kwotę 173 000 zł.
Były również zaległości od środków transportu od 24 osób fizycznych na kwotę –
192 000 zł . Wystawiono 59 upomnień na kwotę 95 000 zł i 38 tytułów wykonawczych
na kwotę 54 000 zł.
Natomiast stan zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 110 000
zł od 365 gospodarstw rolnych.
Dłużników alimentacyjnych w gminie Jedlińsk jest 67 osób u których stan zadłużenia
wraz z odsetkami wynosi 3 145 000 zł.
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Komisja oceniała funkcjonowanie obiektów sportowych na terenie gminy. Boiska które
są przy szkołach są prawidłowo zagospodarowane natomiast te , które powstały
w innych miejscach są obecnie zaniedbane i nie wykorzystane.
Natomiast analizę stan oświetlenia na terenie gminy Jedlińsk na podstawie
przeprowadzonego audytu nie można było zrealizować ze względu na niedokończenie
odbioru dokumentacji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak poinformował ,że
posiedzenie komisji odbyło się 30 czerwca przed sesja. Analizowano trzy projekty
Uchwał związane z kompetencjami Komisji . I tak projekt nr 5 dotyczył wynagrodzenia
dla Wójta dyskusja była nad potrzebą zmiany dotychczasowego wynagrodzenia Wójta
po drugie nad jego wysokością. W wyniku wypowiedzi poszczególnych członków
komisji w wyniku głosowania na 5 członków , 4 głosy były przeciw przyjęciu tej uchwały
jeden głos był wstrzymujący. Padła propozycja aby z podwyżką dla Pana Wójta poczekać
do zrealizowania autorskiego budżetu obecnego Wójta. Jeżeli chodzi o projekt nr 7 o
zmiany w budżecie na 2016 rok generalnie komisja zgadza się co do tych zapisów,
natomiast padła propozycja Pani Przewodniczącej Rady Gminy o wycofaniu dwóch
przeksięgowań tzn. drogi w Piastowie i ul. Radosnej w Wielogórze aby zostało to
omówione na oddzielnej Komisji. Komisja 2 głosami za , 1 głosem przeciw i 2 głosami
wstrzymującymi się wypowiedziała się za przyjęciem projektu nr 7.
Pani Przewodnicząca przywitała Radnego Powiatu Pana Roberta Dobosza i radcę
prawną Panią Agatę Bilska
Ad. 6 Głos zabrał Pan Konecki Włodzimierz reprezentujący Prezydenta Miasta Radomiu
odpowiedzialny za utworzenie stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Pan Konecki omówił działania i obszar jakie będzie obejmowało w/w stowarzyszenie.
Radna Powiatu Radomskiego Teodozja Bień stwierdziła, że statut tego stowarzyszenia
zawiera wiele niedociągnięć. Radny Powiatu Dobosz Zbigniew przedstawił zalety
i ambitne cele jakie będzie realizować ROF.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przywitał wszystkich zebranych. Przedstawił po
wygranym konkursie kierownika GOPS-u Panią Urszule Romanowską.
Przekazał informacje z działalności Urzędu od ostatniej sesji :
- wykonuje się termomodernizację w budynku szkoły podstawowej w Starych Zawadach
( docieplenie ścian i docieplenie stropu, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie
opaski betonowej wokół budynku).Prace te są wycenione na 210 000 zł.
- remont sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku PSP w
Wierzchowinach ( wymiana instalacji elektrycznej , malowanie ścian , cyklinowanie
i lakierowanie podłóg, naprawa pokrycia dachowego ), na kwotę ponad 120 000 zł.
- remont Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku.
- II etap remontu budynku szkoły we Wsoli ( wymiana okien, drzwi ,parapetów )
- dostarczone zostało na drogi gminne kruszywo w ilości 302 tony
- zakupiono i zamontowano znaki drogowe w miejscowościach : Wierzchowiny, Bierwce,
Narty na kwotę 2700 zł.
- zakupiono i zamontowano lustra drogowe w miejscowości Jedlińsk na ul. Lipowej
i w Wielogórze na ul. Relaksowej. Jeszcze jest potrzeba zamontowania lustra w Jedlińsku
na ul. Św. Wojciecha.
- wyremontowano przepust drogowy w miejscowości Bierwce za kwotę 2 460 zł
- przywieziono na drogi gminne 208 ton żużla kotłowego na kwotę ponad 7 000 zł
w Bierwieckiej Woli , Lisowie i Ludwikowie.
- wykoszono pobocza przy drogach gminnych na kwotę ponad 18 000 zł.
- oczyszczono rowy przy ul. Kościelnej i Stawnej w Wielogórze i utwardzono pobocze na
ul Kościelnej na kwotę 2 800 zł.
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- rozpoczęła się modernizacja i budowa drogi do gruntów rolnych w Jedlance.
- trwa przebudowa ul. Bursztynowej we Wsoli.
- zostało wystosowane pismo do GDDKiA i PZD dotyczące przystanków autobusowych .
- wystąpiono o zakup map w związku z zamontowaniem przystanków .
- dokonano frezowania karp przy drogach w Jedlińsku za kwotę 3 000 zł.
Gmina dostała dofinansowanie na budowę ul. Granicznej w Wielogórze na kwotę
993 000 zł co stanowi 60 % całej inwestycji, natomiast na drogę Bierwiecka Wola –
Czekajów gmina nie otrzymała dofinansowania.
Pan Wójt poruszył problem targowiska w Jedlińsku. Planowane jest przeniesienie tego
targowiska na parking przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Pan Wójt podziękował wszystkim tym którzy przyczynili się do zorganizowania
„Sobótki” i „FAMILI DRYFT” w szczególności Krzysztofowi Sułkowi i Tobiaszowi
Kucharczykowi i Pani kier. GOPS-u Urszuli Romanowskiej.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz podziękował wszystkim którzy pomagali przy
usuwaniu skutków wichury W Jedlance.
Pan Wójta zaapelował aby w błahych sprawach nie nadużywać Ochotniczej Straży
Pożarnej, że należy ich wspierać w działaniach.
Pan Wójt poinformował ,że w Jedlińsku cyklicznie co miesiąc będzie można oddać krew
w każdą ostatnią sobotę miesiąca .
Ad.7 Radny Powiatu Pan Dobosz Robert poinformował, że zostało podpisane
porozumienie z którego wynika ,że firma która buduje drogę krajowa tzw. obwodnicę
Radomia będzie parcypowała w kosztach przy odbudowie drogi powiatowej : Jedlińsk –
Jankowice i Wsola – Guzdek. Rozpoczęła się budowa drogi powiatowej w Bierwcach.
Uregulowano stan prawny przy drodze w Ludwikowie która łączy pow. Radomski
z Białobrzeskim. W Zawadach Nowych wykonano część rowu odwadniających wraz
z przepustem odwadniającym.
Radny Powiatowy Pan Marian Wikło przedstawił ,że stowarzyszenie ROF będzie tak
skonstruowane ,że każda gmina jako podmiot będzie miała jeden głos i nie ma mowy
o dominacji jednej gminy i zachęcał do przyjęcia tej uchwały. Nadmienił, że w dniu
jutrzejszym ma imieniny i zarecytował wiersz.
Przewodnicząca Rady Gminy złożyła w imieniu Rady , mieszkańców i sołtysów życzenia.
Radna Powiatu Pani Teodozja Bień poinformowała, że na sesji RP w dniu 14 czerwca
2016r. dokonano zmian w uchwale budżetowej miedzy innymi obniżyły się koszty
budowy drogi w Bierwcach z 1 000 000 zł na 550 000 zł. Gmina Jedlińsk percypowała w
kosztach i przeznaczyła na budowę tej drogi ¼ pierwotnej kwoty tj. 250 000 zł. tak że na
dzień dzisiejszy powiat na budowę tej drogi wyda 300 000 zł.
Ad.8 Radna Pani Ewa Ofiara poprosiła o spotkanie z dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg odnośnie odwodnienia i oczyszczania rowów. Zapytała czy Urząd Gminy wystąpił
o dofinansowanie do fotowoltaniki.
Radna Pani Agata Nowakowska zapytała ,czy Pan Wójt ma koncepcje na zamontowanie
nowych lamp oświetleniowych w br. Poddała propozycje aby nie wyzbywać się boisk
obecnie nie wykorzystanych tylko zatrudnić ze środków z komisji alkoholowej osoby ,
które by promowały , krzewiły kulturę fizyczną i zajęły się odtworzeniem tych boisk.
Jeżeli chodzi o bezpieczne dojście do przystanku przy krajowej -7 w Wielogórze Pani
radna wyjaśniła ,że gmina nie może tego terenu wykupić ani wydzierżawić nieswojego
gruntu zostało wysłane pismo do GDDKiA z prośba o uregulowanie i przyspieszenie
prac.
Radny pan Marcin Drewnowski poinformował ,że pojawił się problem w PSP
w Wierzchowinach z podłogą, która w niektórych częściach wisi w powietrzu.
Pomalowanie jej i wycyklinowanie nie przyniesie zamierzonego efektu. Prosi aby
jeszcze raz zweryfikować ten problem i zrobić to dokładniej i rzetelniej.
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Radna Pani Aneta Żurowska poinformowała ,że osoby którym wichura uszkodziła domy
powinny zgłaszać się do GOPS. Natomiast osoby którym w czasie burzy zostały
uszkodzone budynki inwentarski , stodoły i maja szkody w uprawach mogą zgłaszać to
do Urzędu Gminy do kier. Piotra Oklei.
Głos zabrała Kierowniczka GOPS-u wyjaśniła zasady przyznawania pomocy.
Ad.9 Pan Wójt odpowiedział , że jeżeli chodzi o fotowoltanikę gmina Jedlińsk chce
przystąpić do tego projektu. Będzie zorganizowane spotkanie w celu zapoznania i
określenia czym mieszkańcy są zainteresowani. Odnośnie przystanku w Wielogórze jest
nieoficjalna informacja ,że będzie przykryty rów i w ten sposób dojście do przystanku
będzie bezpieczne. Co do oświetlenia gminy i utrzymania boisk trzeba jeszcze raz
wspólnie się zastanowić. Odnośnie zweryfikowania remontu w szkole
w Wierzchowinach Pan Wójt przychylił się do uwagi radnego .
Ad.10 Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do głosowania nad informacją
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku dotyczącej Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła informację dotycząca
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
Ad.11 Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr 1 i poprosiła radnych
o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę
Nr XX/31/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 2 i przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami za , brakiem głosów sprzeciw
i jednym głosami wstrzymującymi ( B. Wójcik)podjęła Uchwałę nr XX/32/2016 w
sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf stanowiących
zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp.z o.o. dla mieszkańców miejscowości
Klwatka Szlachecka.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała projekt Uchwały nr 3.
Rada Gminy w obecności 15 radnych -14 głosami za, brakiem głosów przeciw i jednym
głosem wstrzymującym (B. Wojcik) przyjęła Uchwałę nr XX/33/2016 w sprawie
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z
terenu gminy Jedlińsk.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr 4 i poprosiła Kier. GOPS-u
o wyjaśnienie dlaczego jest zmieniany Statut. Pani Urszula Ronanowska wyjaśniła ,że
zmiana statutu wiąże się ze zmianą adresu siedziby GOPS-u. Przewodnicząca Rady
poprosiła o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła Uchwałę Nr XX/34/2016
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku.
Przystąpiono do procedowania projektu uchwały nr 5. Głos zabrał radny Radosław
Langierowicz jako jeden z wnioskodawców tego projektu. Radny odniósł się do
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wypowiedzi przewodniczącego Komisji Budżetu który zasugerował ,że z podwyżką dla
wójta wstrzymają się do czasu zrealizowania autorskiego budżetu. Radny Langierowicz
podkreślił ,że od 1,5 roku ta Rada wspólnie z Wójtem realizuje budżet Gminy dba
o rozwój i o inwestycje dlatego dziwi go stanowisko Komisji Budżetu i Finansów.
Stwierdził ,że rada nie podwyższa wynagrodzenia Wójta jedynie próbuje wyrównać do
wynagrodzenia sprzed 10 lat jakie miał poprzedni Wójt. Zapytał Przewodniczącą Rady
czy otrzymała skargę na niewłaściwe działania wójta ? , czy ten wójt działa niezgodnie
ze ślubowaniem?. Zwrócił uwagę ,że w sąsiednich gminach pensję Wójtów są wyższe.
Radny Lipiński zarzucił ,że jest brak dyskusji nad przyjmowanymi Uchwałami i radni nie
są maszynką do głosowania.
Przewodnicząca rady Gmina Pani Aneta Żurowska zapytała wnioskodawców czy ktoś
z radnych zapoznał się z wynikami kontroli RIO w Warszawie gdyż to zostało
przytoczone w uzasadnieniu do w/w uchwały a opinie RIO rada otrzymała w dniu
dzisiejszym.
Radny Pan Rędzia Robert przytoczył artykuł ze Słowa Ludu w którym pisano ,że
wynagrodzenia wójta w poprzedniej kadencji wynosiło 14 000 zł. więcej niż prezydenta
Radomia a obecnemu Wójtowi na dzień dzisiejszy proponuje się 10 440 zł brutto.
Radna Nowakowska popiera stanowisko czterech członków komisji budżetu i uważa ,że
z podwyżka dla pana Wójta będzie zasadna jak dołoży większych starań w pozyskanie
środków unijnych.
Sekretarz Urzędu Pan Andrzej Pawluczyk stwierdził ,że stawianie Wójtowi zarzutów ,że
nie ma fajerwerków inwestycyjnych to jest nieporozumienie. Wójt jest do wykonania
budżetu i skończył się rok 2015 gdzie wykonanie budżetu jest ocenione prawidłowo
zarówno prze RIO jak i Przez Radę Gminy. Jako sekretarz Gminy nie widzi podstaw do
tego aby nie podwyższyć Wójtowi pensji.
Skarbnik gminy Pani Ilona Starzyńska odniosła się do pozyskiwania środków unijnych
przez gminę zaapelowała aby dać Wójtowi szansę ponieważ etap 2012 – 2015 gdzie były
składane wnioski skończył. Otwiera się nowy okres przyjmowania wniosków lata 2016
– 2020. Gmina jest gotowa do składania nowych wniosków.
Radny Pan Krzak Henryk jest zawiedziony z działań wójta i apeluje aby z podwyżka
poczekać.
Radny Marcin Drewnowski powiedział ,że ma znajomego wójta w sąsiedniej gminie
gdzie cała rada zaproponował podwyższenie wynagrodzenia a Wójt podziękował i nie
chciał podwyżki.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 5.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 6 głosami za ( D. Kozłowska, R. Langierowicz,
Ł. Kurek, M. Janiec, R. Rędzia W. Sulisz ), 8 głosami przeciw ( Z. Dobosz, M. Drewnowski,
H. Krzk, D. Lipinski, M. Makulski, A. Nowakowska, E. Ofiara , A. Żurowska, ) i jednym
głosem wstrzymującym się ( B. Wójcik) NIE przyjęła Uchwały Rady Gminy w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk.
Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy
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Pan Wójt przeprosił radnych ,że nie może brać udział w dalszych obradach sesji
ponieważ ma bardzo ważne spotkanie.
Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do procedowania nad projekt uchwały nr 6
i projekt nr 7.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska złożyła wniosek formalny aby
spotkać się na oddzielnym posiedzeniu i omówić zmiany w budżecie na 2016 rok.
Skarbnik gminy wyjaśniła, że nie jest skarbnikiem pierwszy rok i zawsze jeżeli gmina
dostawała dofinansowanie do jednej drogi to drugą budowała z własnych środków.
Mamy priorytety wprowadzone w budżecie.
Pan Wójt Gminy wyjaśnił ,że na drogę Bierwiecka Wola – Czekajów jest zrobiona
dokumentacja ludzie maja wypłacone pieniądze za oddanie gruntu pod drogę. Są drogi
ważne i ważniejsze i prosi o rozsądek. Pan Wójt odczytał listę inwestycji jakie są
potrzebne w gminie.
Skarbnik Gminy omówiła projekt Uchwały nr 6 i projekt Uchwały nr 7
Przystąpiono do głosowania nad projektem nr 6.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 8 głosami za ( H. Krzak, D. Kozłowska, R. Rędzia,
W. Sulisz, B. Wójcik, Ł. Kurek, M. Janiec ) , 7 głosami przeciw ( E. Ofiara, Z. Dobosz, M.
Makulski, A. Żurowska, D. Lipiński, M. Drewnowski, A. Nowakowska) odjęła Uchwałę
Nr XX/35/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk
na lata 2016-2019.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 7 .
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 8 głosami za ( H. Krzak, D. Kozłowska, R. Rędzia,
R. Langierowicz, W. Sulisz, B. Wójcik, Ł. Kurek, M. Janiec.) , 7 głosami przeciw (E. Ofiara,
Z. Dobosz, M. Makulski, A. Żurowska, D. Lipiński, M. Drewnowski, A. Nowakowska)
podjęła Uchwałę nr XX/36/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2016r.
Pani Aneta Żurowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 8
i poprosiła radę o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę Nr XX/37/ 2016
w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlińsku.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 9.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę nr XX/38/2016
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Ad. 12 Głos zabrała mieszkanka Wsoli . Zapytała czy będzie otwarty drugi oddział
przedszkolny we Wsoli. Pan Wójt odpowiedział ,że na dzień dzisiejszy jest zgłoszone 25
dzieci do oddziału przedszkolnego i nie ma potrzeby tworzenia drugiego oddział.
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Pan Wójt poprosił o oddzielne spotkanie żeby omówić sprawę oddziału przedszkolnego
jak i bezpiecznego przejścia do szkoły i do przystanku
w Wielogórze.
Odnośnie drogi Wola Bierwiecka - Czekajów głos zabrał Pan Marszałkiewicz wyjaśnił
ze na tą drogę dał i zapłacił za wywóz 180 kamazów piachu.
Odnośnie projektu kanalizacji głos zabrał przedstawiciel firmy ZPU AKWA – Cyrbus.
Mówił o szerokim zakresie robót o tym ,że obejmuje ona 3 miejscowości ( Wsola,
Wielogóra , Radom) ponad 7 km kanalizacji , mnóstwo obiektów na trasie. Inwestycja na
około 5 milionów. Okazuje się ,że projekt jest jeszcze nie dokończony. Firma nie
wywiązała się z umowy zgodnie z którą projekt kanalizacji Wsola – Wielogóra powinien
być oddany 30 czerwca 2016r. Skarbnik Urzędu Pani Ilona Starzyńska oznajmiła ,że od
1 lipca 2016r. będą naliczane odsetki karne.
Radny Marcin Drewnowski podziękował wszystkim ,którzy przyczynili się do
utworzenia pierwszej klasy w Wierzchowinach. Poinformował , że na 13 zlocie
gwieździstym w Domaniowie uczeń naszej gminy zajął pierwsze miejsce w konkurs
wiedzy o powiecie i również uczniowie ze szkoły w Bierwcach zajęli drugie miejsce
w konkursie „dzika roślinność nad Radomką” .
Sołtys wsi Wielogóra Pan Stanisław Dryja prosi o czyszczenie rowów i zapytał na jaki
etapie jest przekazanie skrawka ziemi od GDDKiA dla sołectwa Wielogór
Przewodnicząca rady Pani Aneta Żurowska o godzinie 13.30 zamknęła obrady XX sesję
Rady Gminy.

Obradom Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska
Protokółowała
Bień Teodozja
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