Protokół nr XXI/2016
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 31 sierpnia 2016 roku

Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 10.00 otworzyła
obrady sesji. Przywitała Pana Wójta Kamila Dziewierza, sekretarza Andrzeja
Pawluczyka, Panią Skarbnik Ilonę Starzyńską , radcę prawną Agatę Bilska , Sylwię
Dądrowską , Mariusz Szczęsnego Komendanta Komisariatu w Jedlińsku radnych,
Dyrektor GZAES–u Pani Danuta Durak, Dyrektor PSP w Starych Zawadach Panią Barbarę
Deleska, sołtysów i wszystkich zebranych. Stwierdziła , że na sali obrad jest 15 radnych.
Głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych w Zawadach Starych Pani Barbara
Deleska , która zaprosiła na uroczystość 100- lecia szkoły które odbędzie się 28
września 2016 roku o godz.10.00. Zaproszenia przekazała na ręce Pani Przewodniczącej
Rady Gminy.
Ad.2Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała

Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącej Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady

5.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych.
7. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
8. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jedlińsku,
utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku oraz nadania statutu – projekt nr 1
B) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 – projekt
nr 2
C) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok- projekt nr 3
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
i poprosiła radnych o przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15
głosami za, przyjęła porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad.3Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XX sesji .
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami za, brakiem głosów przeciw
i dwoma głosami wstrzymującymi się (M. Drewnowski, W. Sulisz ) przyjęła protokół
XX sesji Rady Gminy.
Ad.4 Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała wszystkich z pismami jakie wpłynęły do
biura Rady:
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- pismo od mieszkańców sołectwa Jedlanka.
- informacja z Pierwszego Urzędu Skarbowego o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych Pana Wójta, Przewodniczącej Rady i Radnych.
- protokół z zebrania wiejskiego z Lisowa
- Uchwała Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie poparcia dla podziału statystycznego
Województwa Mazowieckiego.
- pismo od Pana Macieja Makulskiego o podjęcie działań celem uporządkowania
zaniedbanych klombów.
- zaproszenie od Pani Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
do udziału w pracach komisji konkursowej na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych
SPZOZ w Jedlińsku.
- wniosek od Gminnego Klubu Sportowego „Drogowiec Jedlińsk” o wsparcie finansowe.
- z ZGK w Jedlińsku pismo Pani Rogowskiej Zofii o wykonanie przyłącza wodociągowego.
Rada Gminy Jedlińsk wysłała odpowiedzi na pisma do : Pana Miki Tadeusza z Bierwiec,
Macieja Makulskiego z Jedlińska, Dyrektor z SPZOZ w Jedlińsku , Gminnego Klubu
Sportowego w Jedlińsku, Prokuratury Rejonowej Radom – Zachód.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara przedstawiła protokół z
przyznania stypendium dla najlepszych uczniów w nauce i sporcie. Wysokość
stypendium wynosiła 200 zł.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Pan Dariusz Lipiński poinformował
,że od ostatniej sesji komisja nie miała posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata Nowakowska
przywitała wszystkich . Poinformowała ,że posiedzenie Komisji odbyło się 30 sierpnia
2016r. Uczestniczyli w nim członkowie komisji, sekretarz i skarbnik gminy. Radni
jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia z ostatniej Komisji. Kolejnym punktem było
omówienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie na 2016 rok.
I tak:
- budowa mostu w Lisowie na sporządzenie dokumentacji projektowej przeznaczona
była kwota 41 tyś. Sekretarz poinformował że , nie będzie zlecony projekt na budowę
nowego mostu tylko obecny most zostanie wyremontowany ( zostanie położona nowa
nawierzchnia)
- odnośnie budowy ścieżek rowerowych, Sekretarz udzielił informacji, że do chwili
obecnej nie jest opracowywana żadna dokumentacja. Dopiero po uregulowaniu stanu
prawnego gruntów przez , które przebiegałaby ścieżka rozpoczną się prace związane z
projektem budowlanym.
- budowa ulicy Łąkowej i Północnej w Wielogórze. Na budowę ulicy Łąkowej został
opracowany projekt budowlany. Po rozstrzygnięciu przetargu, przekazaniu placu
budowy i wytyczeniu trasy przebiegu ulicy Łąkowej okazało się ,że część gruntów należy
do mieszkańców. Zwrócono uwagę , że projekt nie był opracowany na mapie do celów
projektowych i stąd też mogą być problemy. Sekretarz poinformował członków komisji
IRiR ,że dokończenie inwestycji nastąpi po uregulowaniu stanu prawnego gruntów.
Członkowie Komisji Infrastruktury otrzymali zapewnienie ,że od teraz projekty będą
wykonywane na mapie do celów projektowych . Koszt jednej mapy wacha się od 1-2 tyś.
Natomiast budowa ulicy Północnej – jest na ukończeniu.
- przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Jedlanka. Inwestycja
ta jest na ukończeniu.
- budowa ulicy Granicznej w Wielogórze w niedługim czasie zostanie rozpoczęta.
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- budowa ulicy Bursztynowe we Wsoli jest zakończona.
- budowa drogi gminnej Bierwiecka Wola – Czekajów jest już wyłoniona firma , która
będzie wykonywała budowę tej drogi.
- remont budynku Urzędu Gminy- w związku z wystąpieniem dodatkowych prac termin
realizacji usługi został przesunięty i potrzebne są dodatkowe środki finansowe.
- budowa sali gimnastycznej w Ludwikowie projekt jest w trakcie opracowywania.
- termomodernizacji budynku szkoły we Wsoli na ukończeniu.
- zakupy dla jednostek budżetowych takich tj. sprzętu komputerowego do ZSP w
Bierwcach, tablicy interaktywnej w Wierzchowinach, maszyna do czyszczenia i
konserwacji we Wsoli, zmywarki do szkoły w Jedlińsku - zakupy są realizowane czuwa
nad nimi Pani Dyrektor z Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
- projekt budowy kanalizacji Wsola – Wielogóra nie jest zakończony , firma projektowa
płaci kary umowne. Sekretarz poinformował ,że termin zakończenia prac projektowych
nie jest znany.
- oświetlenie uliczne – w budżecie na 2016 r. jest przeznaczone 100 tyś złotych. Audyt
sugeruje kompleksową budowę oświetlenia na terenie całej gminy. Na opracowanie
takiego zakresu potrzebna jest kwota ok. 300 tyś. Podczas prac komisji Radni zwrócili
uwagę, że nie ma potrzeby opracowywania
kompleksowej dokumentacji na
modernizację oświetlenia na terenie całej gminy. Radni zwrócili uwagę aby prace nad
modernizacją/rozbudową oświetlenia wykonywać odcinkami wcześniej omówionymi i
uzasadnionymi.
- adaptacja budynku ośrodka zdrowia na GOPS – wykonana.
-utworzenie miejsca rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w miejscowości Jedlanka
nie będą realizowane zadanie. Środki zostaną przesunięte na budowę przyłącza
wodociągowego w Jedlance. Mieszkańcy na swój koszt opracowali dokumentację
projektową na w/w wodociąg.
- utworzenie miejsca rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego w Wierzchowinach .
Zakres prac jest ustalany z mieszkańcami. W br. prace będą polegały na oczyszczeniu
tego zbiornika.
- zagospodarowanie centrum wsi Kamińsk jest realizowane.
- zagospodarowanie w Klwatce Szlacheckiej jest zapewnienie ,że gmina będzie
realizować to zadanie.
Zagospodarowanie w miejscowości Gutów w tym roku będzie zrealizowany tylko
projekt ponieważ nie jest uregulowany stan prawny gruntu.
Członkowie komisji pytali również o wiaty przystankowe. Otrzymali zapewnienie ,że to
zadanie będzie realizowane.
Dodatkowo Komisja Infrastruktury czeka na informacje, które projekty będą składane
przez gminę do Lokalnej Grupy Działania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik poinformował ,że Komisja
odbyła spotkanie robocze w dniu 30 sierpnia 2016r. Komisja sprawdziła stopień
przygotowania do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego w PSP w Jedlińsku. Komisja
stwierdziła ,że zarówno szkoła jak i teren wokół szkoły są prawidłowo przygotowane do
rozpoczęcia roku szkolnego. Pan dyrektor o zakresie kontroli został powiadomiony na
początku lipca , przygotował się i kontrola przeszła sprawnie. W szkole zatrudnionych
jest dyrektor , wi-ce dyrektor i 34 nauczycieli i 17 etatów pracowników obsługi. Do
szkoły w roku szkolnym 2016/2017 będzie uczęszczać 331 uczniów w 16 oddziałach.
W kotłowni piec grzewczy pracuje prawidłowo natomiast brak jest pieca zastępczego.
Na sali gimnastycznej są dwie szyby , które powinny być wymienione . Drabinki należy
wyremontować i poprawić umocowanie kosza do gry w koszykówkę. Na kuchni brak
jest zapasowej patelni . Zarówno dyrektor jak i pracownicy włożyli wiele pracy aby to co
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było możliwe we własnym zakresie wykonać i przygotować szkołę do funkcjonowania
w nowym roku szkolnym.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak poinformował ,że od
ostatniej sesji nie było posiedzenie komisji .
Ad. 5 Wójt gminy Pan Kamil Dziewierz przywitał wszystkich zebranych . Przedstawił
komendanta komisariatu Pana Mariusza Szczęsnego.
Pan Sekretarz Urzędu Andrzej Pawluczyk wyjaśnił sprawę związaną z ulicą Łąkowa.
Projektant posługiwał się mapą, na której rów był usytuowany inaczej niż w
rzeczywistości. Inwestycja z budowa ulicy będzie kontynuowana do linii zabudowy
natomiast, natomiast dalsza część przebiega przez teren niezabudowany gdzie jest 12
właścicieli. Obecnie właściciele zostali poinformowali ,że jeżeli przekażą nieodpłatnie po
około 2 m z szerokości swoich działek to ta inwestycja będzie kontynuowana. Błąd
powstał ponieważ nie korzystano z map do celów projektowych, a z map zasadniczych
ponieważ chciano zaoszczędzić finansowo i czasowo.
Pan Wójt przekazał informacje z działalności Urzędu od ostatniej sesji :
- termomodernizacja budynku w szkole we Wsoli
- termomodernizacja sali gimnastycznej w Starych Zawadach
- termomodernizacja Sali gimnastycznej w Wierzchowinach
- przebudowa drogi do gruntów ornych w miejscowości Jedlanka
- przebudowa ulicy Północnej i Łąkowej w Wielogórze
- budowa drogi Wierzchowiny – Zielonka – Dobieszyn inwestycja wspólna z gminą
Stromiec.
- została podpisana umowa z wykonawcą drogi Bierwiecka Wola – Czekajów.
- odmalowana została sala gimnastyczna w Gimnazjum w Jedlińsku.
- usunięto krzewy przy drodze gminnej w Lisowie przy rampie kolejowej
- zakupiono znaki i lustro
- przywieziono kruszywo na ul. Reja w Jedlińsku.
- podczyszczone zostały rowy przy drodze gminnej w Romanowie na kwotę ponad 11
tyś złotych.
- przebudowa drogi gminnej Klwaty Kolonia na ul Granicznej we Wsoli.
- zakupiono tablicę informacyjna Gutów – Bród
- zamówiono tablicę informacyjne
- zamontowano kosze na śmieci na terenie naszej gminy
Pan Wójt odbył spotkanie z ministrem infrastruktury. Tematem spotkania było
bezpieczeństwo wyjazdów wzdłuż trasy E-7.
Odbyła się akcja „pełny tornister”. Pan Wójt podziękował wszystkim którzy się
zaangażowali w tą akcje.
Pan wójt podziękował wszystkim którzy brali udział i pomagali w dożynkach gminnych
połączonych z turniejem sołectw.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy przekazała informacje, że sesje Rady Gminy będą
odbywać się w każdy ostatki czwartek miesiąca.
Ad.6,7 Radny Pan Zbigniew Dobosz zapytał na jakim etapie jest sprzedaż działek w
Ludwikowie. Poprosił również o zakup lodówki do świetlicy w Mokrosęku.
Pan Wójt odpowiedział ,za wyposażenie świetlic odpowiada Dyrektor i wiadomo mu
również ,że angażują się sami mieszkańcy. Odnośnie działek informacji udzieli Pan
Okleja Piotr. Rady Dobosz Zbigniew zasugerował, aby pieniądze ze sprzedaży tych
działek przeznaczyć na inwestycje w sołectwie Ludwików.
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Radny Pan Marcin Drewnowski poprosił o wycinkę krzaków wzdłuż drogi gminnej,
przywiezienie kruszywa na gościniec Głowaczewski. Odnowienie przystanku
autobusowego w Wierzchowinach. Pan radny Drewnowski Marcin oświadczył ,że
odnośnie inwestycji w swoich okręgu wyborczym nie podejmuje decyzji sam tylko
konsultuje się z sołtysami i rada sołecką.
Radna Pani Ewa Ofiara poprosiła o uporządkowanie wjazdu do apteki w Bierwcach.
Zapytała na jaki etapie jest powiększenie terenu cmentarz. Poprosiła o postawienie wiat
Pan Wójt odpowiedział odnośnie cmentarz w Bierwcach Pan Grzegorz Walczak
przygotuje informacje do księdza proboszcz. Teren wokół apteki zostanie
uporządkowany.
Radny Pan Dariusz Lipiński poprosił aby wrócić do wcześniejszych ustaleń i zakazać
wieszania plakatów na wiatach przystankowych.
Radna Pani Agata Nowakowska zapytała kiedy będzie zorganizowane bezpieczne
dojście do przystanku w Wielogórze przy trasie E-7.Kiedy będzie czyszczony rów przy
ul. Długiej w Wielogórze. Zapytała również, kiedy będzie opublikowany do publicznej
wiadomości wykaz umorzeń w zaległościach podatkowych za 2015r.
Pan Wójt odpowiedział ,że odnośnie przystanku GDDKiA czeka na pozwolenie wodno –
prawne. Po uzyskaniu tego pozwolenia przystanek będzie przebudowany. Odnośnie
czyszczenia rowów jak będą środki będą czyszczone.
Odnośnie opublikowania informacji dot. umorzeń zaległości podatkowych odpowiedzi
udzieliła Pani skarbnik Ilona Starzyńska ,która poinformowała, że wykaz powinien być
wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Z uwagi na to ,że trwa remont i brak
jest tablic ogłoszeniowych wykaz zostanie udostępniony po jego zakończeniu prac
remontowych.
Radny Pan Bogdan Wójcik poruszył problem z niedokładnym koszeniem rowów przy
drogach.
Odnośnie koszenia rowów Pan Wójt chciałby zakupić ciągnik i pracownik ZGK byłby
odpowiedzialny za ciągnik i koszenie poboczy.
Radny Robert Rędzia poprosił o wykoszenie przydrożnych krzaków , o usuniecie drzew
przy drodze w Bierwieckiej Woli ponieważ korzenie tych drzew niszczą asfalt na
drodze.
Radna Pani Aneta Żurowska zapytała Panią Dyrektor Durak czy dodatek 500 + jest
wliczany do stypendium socjalnego. Odpowiedziano ,że 500+ nie jest liczone do
dochodu przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Przekazała Panu Wójtowi prośbę
od rodziców z Jedlanki dot. dofinansowania remontu szkoły.
Radny Pan Henryk Krzak przypomniał o wyczyszczenie rowu w miejscowości
Wielogóra.
Ad.8 Przewodnicząca Rady przed odczytaniem projektu uchwały nr 1 poprosiła Pana
Wójta o wprowadzenie autopoprawki ponieważ w § 3 w/w projektu Uchwały zabrakło
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ludwikowie. Autopoprawka została wprowadzona.
Przewodnicząca Rady Gminy Odczytała Projekt uchwały nr 1 z wprowadzona
autopoprawka i poprosiła Panią Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Zespołu Szkół w Jedlińsku o omówienie Uchwały. Radni pytali o
koszty tego przekształcenia. Pani Skarbnik odpowiedziała koszty będą związane z
wyrobieniem pieczątek. Pani przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnych o
przegłosowanie.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się (A.
Nowakowska, A. Żurowska) podjęła Uchwałę Nr XXI/39/2016 w sprawie likwidacji
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Jedlińsku, utworzenia
Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku oraz nadania statutu.
Przed podjęciem głosowania nad projektami Uchwał 1 i 2 przewodnicząca Rady Gminy
poprosiła Panią Skarbnik o omówienie tych Uchwał.
Głos zabrał radny Pan Dobosz Zbigniew i poprosił o wyjaśnienie dlaczego na projekt
drogi Poręby –Piastów zostało dołożone 25 000 zł.
Odpowiedzi udzielił kier. Walczak Grzegorz informując ,że zwiększenie kosztów
spowodowane jest wykupienie map do celów projektowych.
Radna Pani Agata Nowakowska wnosiła o wprowadzenie autopoprawki.
Zaproponowała aby kwotę 46 tyś (przeznaczoną na dokończenie prac remontowych w
budynku Urzędu Gminy Jedlińsk) przeksięgować na ustawienie nowych wiat
przystankowych na terenie Gminy.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy po konsultacji z prawnikiem stwierdziła ,że
autopoprawka może być wprowadzona za zgodą wójta.
Pan Wójt, nie wyraził zgody na wprowadzenie autopoprawki.
Radny Pan Henryk Krzak zwrócił się do radnych aby pozwolić wójtowi dokończyć
remont. Na podsumowanie pracy Pana Wójta będzie czas na koniec roku budżetowego.
Radny Pan Dariusz Lipiński zwrócił uwagę ,że do jednej Uchwały jest wrzucone kilka
zmian. Po raz kolejny radni są traktowani jak maszynki go głosowania.
Pan Wójt nie zgadza się ze stwierdzeniem ,że radni są maszynkami do głosowania. Przed
każdą sesją radni spotykają się na komisjach gdzie szczegółowo omawiane są Uchwały.
Poza tym gabinet Pana Wójta jest otwarty dla radnych i Pan Wójt chętnie z każdym
porozmawia.
Radny Pan Radosław Langierowicz poprosił by zwolnić radnych przed głosowaniem z
dyscypliny partyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska ogłosiła 5 minut przerwy.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała projekt Uchwały nr 2.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 7 głosami za ( R. Rędzia, R. Langierowicz,
M. Janiec, D. Kozłowska, Ł. Kurek, B. Wójcik, H. Krzak) , 5 głosami przeciw ( D. Lipiński,
M. Makulski, A. Nowakowska, E. Ofiara, Z. Dobosz), i 3 głosami wstrzymującymi się
( A. Żurowska, W. Sulisz, M. Drewnowski) przyjęła Uchwałę nr XXI/40/2016 w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016-2019.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr 3
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – 7 głosami za ( R. Rędzia, R. Langierowicz,
M. Janiec, D. Kozłowska, Ł. Kurek, B. Wójcik, H. Krzak), 6 głosami przeciw (A. Żurowska,
Z. Dobosz, A. Nowakowska, M.Makulski, D. Lipiński, E Ofiara) i 2 głosami
wstrzymującymi się ( M.Drewnowski, W.Sulisz) przyjęła Uchwałę Nr XXI/41/2016 w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Ad. 9 Głos zabrała radca Prawy Pani Agata Bilska , która poinformowała ,że jeżeli
dziecko 5 –letnie pozostaje w przedszkolu nie przysługuje mu dodatek z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego. Poprosiła sołtysów o przekazanie tej informacji
mieszkańcom.
Radny Pan Marcin Drewnowski zapytał w jakim etapie jest budowa drogi Wierzchowiny
– Zielonka.
Pan Wójt odpowiedział ,że inwestycja jest już po przetargu. Firma, która wygrała
przetarg niebawem powinna rozpocząć budowę.
Radny Pan Zbigniew Dobosz zapytał co jest za przyczyna ,że nie jest przywiezione
kruszywo do Ludwikowa i do Mokrosęka. Zgłosił, że rolnicy w Mokrosęku mają problem
z dojazdem do pól i prosi o zbadanie tej sprawy. Przekazał, że zakończyła się sprawa dot.
służebności przy zbiorniku wodnym w Mokrosęku i prosi o informacje w tej sprawie.
Poprosił o zebranie wiejskie w Ludwikowie aby wyjaśnić mieszkańcom dlaczego radny
Dobosz nie podniósł ręki za Uchwała Budżetową.
Radna Pani Ewa Ofiara w imieniu własnym i stowarzyszenia zaprosiła wszystkich na
„Jarmark Ludowy” do Bierwiec w dniu 4 września 2016r na godz.14.00.
Pani Teresa Partyga przypomniała ,że w lutym br. była dyskusja nad utworzeniem
funduszu sołeckiego. Przekazała Wi-ce przewodniczącemu informacje o tworzeniu
funduszu sołeckiego.
Pan Wójt Kamil Dziewierz odniósł się do wypowiedzi radnego Dobosza Zbigniewa
wyjaśniając ,że środki w budżecie gminy są przesuwane tam gdzie jest to najbardziej
konieczne. Sprawa dojazdu do pól i służebności przekazuje do wyjaśnienia kier.
Grzegorzowi Walczak. A co do kruszywa w zależności jak będą środki finansowe będzie
dostarczane na drogi.
Radny Pan Radosław Langierowicz w imieniu mieszkańców podziękował Panu Wójtowi
za przygotowanie dożynek gminnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godz. 12.45 zamknęła obrady XXI
sesji .
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