Protokół nr XXIV/2016
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 27 października 2016 roku

Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 10.00 otworzyła
obrady sesji. Przywitała radnych, Pana Wójta Kamila Dziewierza, Sekretarza Andrzeja
Pawluczyka, Panią Skarbnik Ilonę Starzyńską , Prawnika Sylwię Dąbrowską , Mariusza
Szczęsnego Komendanta Posterunku w Jedlińsku, Kierownika Marcina Prażmowskiego,
kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy , Dyrektor GZEAS-u Panią
Danutę Durak, sołtysów i wszystkich zebranych. Stwierdziła , że na sali obrad jest 14
radnych jeden radny nieobecny usprawiedliwiony.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska poinformowała , że na wniosek
Urzędu Gminy podda pod głosowanie zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad, projekt
Uchwały nr 9 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów rolniczych i leśnych przestrzeni produkcyjnej w granicach
sołectw : Romanów ,Gutów, Ludwików, Mokrosęk, Narty, Płasków, Bierwce, Górna Wola,
Nowa Wola , Jedlanka- I etap, Nowe Zawady. Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta
Żurowska poddała pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu nr 9 .
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za zdjęła z porządku obrad projekt
Uchwały nr. 9
Wójt gminy Pan Kamil Dziewierz złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad projekt nr 8
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Pan Wójt uznał, że stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny zostać na poziomie roku ubiegłego ,
uważa , że program 500 + spowoduje, że mieszkańcy będą regulować opłaty za śmieci .
Przewodnicząca Rady Gminy również ten wniosek poddała pod głosowanie . Rada
Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za zdjęła z porządku obrad projekt
Uchwały nr 8.
Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała wraz z wniesionymi poprawkami
Porządek obrad sesji:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
3. Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącej Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady
4.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jedlińsk za rok szkolny
2015/2016.
6.Odczytanie uchwały RIO Nr Ra.335.2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.
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8. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
10. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce – projekt nr 1
B)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 2
C) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 3
D) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
– projekt nr 4
E) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 – projekt
nr 5
F ) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016 rok- projekt nr 6
G) zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Jedlińsk - projekt nr 7
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
i poprosiła radnych o przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14
głosami za, brakiem głosów przeciw przyjęła porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy
Jedlińsk.
Ad.2 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji .
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami za, brakiem głosów przeciw
i 2 głosami wstrzymującymi się (W. Sulisz, E. Ofiara) przyjęła protokół XXIII sesji Rady
Gminy.
Głos zabrał Pan Mariusz Szczęsny komendant posterunku policji w Jedlińsku. Pan
Komendant poinformował o Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa . Za pomocą
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można przekazać informacje o zagrożeniach
występujących w okolicy. Mapa zawiera również informacje pochodzące z baz
policyjnych dotyczące zagrożeń najbardziej uciążliwych społecznie. Zgłoszenia do mapy
można dokonać za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej. Naniesione na
Mapę zagrożenie ukierunkuje działania Policji. Komendant Policji zaapelował aby na
posesjach w widocznym miejscu były umieszczone numery domów.
Ad. 3 Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała wszystkich z pismami jakie wpłynęły do
biura Rady:
- do wiadomości Przewodniczącej RG wpłynęło pismo z Urzędu Gminy, od Rady
Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli dotyczące doposażenia Publicznego
Przedszkola we Wsoli.
- informacja z drugiego Urzędu Skarbowego dotycząca analizy oświadczenia
majątkowego Dyrektor ZSP ze Wsoli, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości.
- pismo skierowanie do Pana Wójta, a do wiadomości Przewodniczącej RG od
Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego przekazujące Uchwałę
Pierwszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ROF dotycząca wysokości i
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terminów wnoszenia składek członkowskich. I tak gmina Jedlińsk przekaże na rzecz
stowarzyszenia 13 285 zł.
- odpowiedź z Urzędu Gminy do Pana Jana Zakrzewskiego w sprawie budowy drogi
gminnej.
- od Wojewody Mazowieckiego wpłynęło pismo dotyczące analizy oświadczeń
majątkowych Pana Wójta Kamila Dziewierza i Przewodniczącej Rady Pani Anety
Żurowskiej. Analiza oświadczeń bez uwag.
- do Rady Gminy wpłynął apel od Fabryki Aktywności Młodych zachęcający do
współpracy „ promocja i organizacja wolontariatu”.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara poinformowała ,że Komisja
miała posiedzenie w dniu 27 października 2016 roku. Na siedmiu członków komisji w
posiedzeniu wzięło udział sześciu. Głównym celem komisji było omówienie realizacji
zadań oświatowych w Gminie Jedlińsk za rok szkolny 2015/2016. Komisja opiniowała
sprawozdanie z budżetu za I półrocze 2016 roku. Sprawozdanie to zostało przyjęte
jednogłośnie.( protokół z posiedzeń komisji na stronie Bip urzędu)
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Środowiska z dnia 21.10.2016r. odczytał
z-ca przewodniczącego komisji radny Pan Maciej Makulski. Komisja zajmowała się
stanem wysypiska śmieci w Urbanowie i opiniowała projekty Uchwał na najbliższą sesje
będących w kompetencji Komisji.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata Nowakowska
przywitała wszystkich . Poinformowała ,że posiedzenie Komisji miało miejsce 14
października 2016 roku w posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji. Komisja
zapoznała się z wykazem wszystkich opracowanych przez Urząd Gminy projektów
budowlanych oczekujących na realizację. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
Promocji i Rozwoju Pani Agata Nowakowska odczytała protokół z posiedzenia.
( protokół z posiedzeń komisji na stronie Bip urzędu)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik poinformował ,że Komisja nie
miała posiedzenia od ostatniej sesji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak poinformował ,że
posiedzenie komisji odbyło się w dniu 21 października 2016 roku. Komisja dokonała
oceny i podjęła wnioski odnośnie sprawozdania i realizacji budżetu za I półrocze 2016r.
Jedynie Urząd ma problem ze ściągnięciem podatków od środków transportu. Komisja
jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z wykonania budżetu. Przewodniczący
komisji Budżetu i Finansów zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik o przedstawienie
kosztów jakie gmina poniosła w związku ze stworzeniem bazy gimnazjalnej.
Ad. 4 Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przywitał wszystkich zebranych. Przedstawił w
punktach inwestycje wykonywane na terenie gminy Jedlińsk od ostatniej sesji:
- gmina Stromiec w porozumieniu z gminą Jedlińsk jest w trakcie przebudowy drogi
Zielonka – Dobieszyn
- budowa drogi gminnej Bierwiecka Wola – Czekajów
- zakończona została przebudowa drogi na ul. Łąkowej i ul. Północnej w Wielogórze
- wykonano remont przepustu drogowego na drodze Gryzów – Ludwików
- wykonano remont przepustów pod budowę wiat w miejscowościach: Piastów , Gutów ,
Górna Wola, Mokrosęk, Romanów, Nowe Zawady.
- rozpoczął się montaż 18 sztuk wiat przystankowych
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- wykonano odtworzenie i podczyszczenie rowu w miejscowości Klwatka Szlachecka
- ustawiono tablice informacyjne w Starych Zawadach , Romanów.
- wykonano udrożnienia rowu odwodniającego na ul. Stawnej w Wielogórze
- zakupiono i rozplantowano kruszywo na ul. Jodłowej i na Marcelowie.
- zakończono remont mostu w Lisowie
- zakończone przebudowę drogi gminnej tzw. Granicznej
Z dniem 4 października 2016 r. zakończono remont budynku Urzędu Gminy.
Pan Wójt poinformował ,że w miejscowości Jedlanka będzie budowany gazociąg.
Na ul. Krótkiej w Jedlińsku będzie budowany wodociąg. Pan Wójt wystąpił z pismem do
PKP z prośba o przywrócenie stacji w Bartodziejach.
Ad.5 Głos zabrała dyrektor Pani Danuta Durak podsumowała realizację zadań
oświatowych w gminie Jedlińsk.
Głos zabrała radna Agata Nowakowska zarzucając Pani Dyrektor GZAS-u , że nie ubiega
się dla szkół o środki unijne, w tym martwią ją słabe wyniki w nauce w niektórych
szkołach.
Ad.6 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik odczytał uchwałę RIO Nr
Ra.335.2016 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2016 roku.
Ad.7Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem
sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła sprawozdanie za I
półrocze 2016 roku
Ad. 8, 9 Głos zabrał radny Pan Marek Janiec prosił o przywiezienie szlaki na drogę
gminną za cmentarzem . Mieszkańcy Lisowa za magazynami prosili o umieszczenie w
budżecie na 2017 r. budowę drogi i doświetlenie tej drogi.
Pan Wójt gminy Kamil Dziewierz odpowiedział ,że budowa drogi będzie brana pod
uwagę w miarę możliwości przy budżecie.
Radny Pan Maciej Makulski zapytał, czy rolnicy mogą sprzedawać swoje płody rolne na
starej targowicy.
Odnośnie targowicy Pan Wójt wysłuchał głosu rolników i na siłę nikomu nie zabroni
sprzedawać.
Radna Pani Agata Nowakowska poprosiła:
- aby na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy została zamieszczone sprawozdanie
dotyczące umorzeń podatków za 2015 rok
- o udzielenie odpowiedzi na złożona interpelacje.
Pani Radna zapytała również
- czy jest już ustalony termin wykonania bezpiecznego dojścia do przystanku w
Wielogórze.
- jakie projekty gmina złożyła do LGD.
Pan Wójt odpowiedział ,że po uzgodnieniu z Panią skarbnik informacja odnośnie
umorzenia podatków ukaże się na BIP .
Przebudowa chodnika w Wielogórze w celu bezpieczne dojście do przystanku jest
zaplanowana do 30 –go listopada 2016 roku.
Radna Agata Nowakowska przedstawiła mapę swojego autorstwa ze wskazaniem ile
mieszkańców przypada na jeden ośrodek kultury.
Radny Bogdan Wójcik zapytał Panią dyrektor GZEA-su o kryterium przyznawania
stypendium naukowych ponieważ, dyrektor szkoły na Firleju twierdzi ,że dla uczniów z
terenu gminy Jedlińsk powinien wypłacać Wójt.
Pani Dyrektor GZEASu obiecała ze sprawą się bliżej zapozna i udzieli odpowiedzi
radnemu.
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Radny Dobosz Zbigniew zapytał:
- na jakim etapie jest budowa drogi gminnej umożliwiająca dojazd do pól.
- czy wpłynęła odpłatność za służebność za działkę w Mokrosęku
Pani Skarbnik gminy odpowiedziała że odnośnie służebności za działkę zgodnie z
postanowieniem gmina ma otrzymać kwotę 4177 zł. i taka kwota została wpłacona i
zaksięgowana na dochodach gminy.
Radny Radosław Langierowicz poruszył problem złego stanu mostu na rzece Tymiance
w Jedlińsku.
Radna Kozłoska Danuta poprosiła:
- o postawienie znaków ograniczających prędkość i tonaż na drodze w Piastowie.
- o doświetlenie drogi w kierunku świetlicy w Piastowie.
Radna Pani Żurowska Aneta zapytała pana Wójta i poprosiła o:
- załatanie dziur na drogach w miejscowości Jedlanka w tym głównie, w tzw.
„kasztankach”
- dowiezienie kruszywa na ul. Reja w Jedlińsku i do posesji p Klocek w Jedlance
- dopytała czy przeksięgowana kwota 12 000 tyś z oszczędności energii została
przekazana na remont Urzędu Gminy? Spytała dlaczego ponownie przeznacza się
pieniądze na remont Urzędu Gminy? Tym bardziej, że na sesji wrześniowej dokładane
były środki finansowe do remontu, a trzy dni później Wójt wydaje zarządzenie i
przenosi kolejne kwoty na remont? Pani Skarbnik odpowiedziała ,że 9800 zł zostało
dołożone do remontu. Potrzebne będą jeszcze środki na remont dachu.
Pani Przewodnicząca zapytała:
- czy zostały przekazane środki finansowe z imprezy DRIFT-u dla chłopca na rzecz ,
którego były te pieniądze zbierane?
- czy wyjazd do Brukseli Pana Wójta , to jest wyjazd służbowy czy prywatny ?
- Poprosiła również o zestawienie wydatków na remont mostu w Lisowie.
Wójt odpowiedział , że jeśli chodzi o środki z imprezy FAMILI DRIFT należy w tej
sprawie dopytać kierownik GOPS , jeśli chodzi o jego wyjazd do Brukseli , jest on
prywatny , Wójt bierze na ten czas urlop, a zestawienie wydatków z budowy mostu w
Lisowie będzie możliwe po zakończeniu inwestycji.
Pani Przewodnicząca, ogłosiła 10 minut przerwy. Po przerwie poinformowała Radnych,
że uzyskała odpowiedź od Pani Kierownik GOPS, że środki finansowe z imprezy DRIFT
są w sejfie(?) i będą w najbliższym czasie przekazane dla rodziny chłopca.
Ad.10 Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do głosowania nad projektami Uchwał:
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 1 i poprosiła radnych o
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę
Nr XXIV/48/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 2. Pani Ilona Starzyńska Skarbnik
gminy wyjaśniła ,że stawki podatku od nieruchomości w porównaniu z rokiem ubiegłym
są takie same za jednym wyjątkiem. Podatek od budynków pozostałych w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego z 5 zł wójt zdecydował o zmniejszeniu na 3 zł. od 1 m.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr
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XXIV/49/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała projekt Uchwały nr 3.
Rada Gminy w obecności 14 radnych -14 głosami za, przyjęła Uchwałę
nr XXIV/50/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do projektu Uchwały nr 4 . Pani Skarbnik Gminy
wyjaśniła ,że cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego podana przez prezes
Głównego Urzędu Statystycznego wynosi kwotę 52,44 zł za 1 dt. Wójt Gminy Jedlińsk
obniżył tą kwotę do 50 zł za 1 dt.
Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska i radny Zbigniew Dobosz wnieśli wniosek,
aby kwotę podatku rolnego zostawić na poziomie z zeszłego roku tj. 49 zł .
Przewodnicząca Gminy, zapytała prawnika co się stanie jeżeli projekt nr 4 nie uzyska
akceptacji rady. Pani Prawnik odpowiedziała ,że jeżeli Rada Gminy nie przyjmie projektu
Uchwały nr 4 to cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
będzie taka jaka podał Prezes GUS tj. 52,44 zł .
Pani Przewodnicząca poprosiła Wójta o wniesienie autopoprawki do projektu uchwały i
przychylenie się do jej wniosku w tym pozostawienie bez zamian kwoty podatku
rolnego . Wójt nie wyraził zgody na wprowadzenie autopoprawki.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 4 i poprosiła Rade o
głosowanie. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami za , brakiem głosów
sprzeciw i 3 głosami wstrzymującymi się ( A. Żurowska, Z. Dobosz, Ł. Kurek) przyjęła
Uchwałę Nr XXIV/51/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2017.
Przystąpiono do procedowania projektu uchwały nr 5, 6 .
Skarbnik Gminy omówiła projekt Uchwały nr 5 i projekt Uchwały nr 6
Przystąpiono do głosowania nad projektem nr 5.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę
Nr XXIV/52/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jedlińsk na lata 2016-2019.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 6 .
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXIV/53/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r.
Pani Aneta Żurowska Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do omówienia projekt
uchwały nr 7.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk wyjaśnił ,że celem podjęcia tej Uchwały jest
zwiększenie zasobów gminy o jedno mieszkanie i umieszczenie w nim mieszkańca z tzw.
Turysty.
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Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej dodała ,że na posiedzeniu Komisji jej
członkowie jednogłośnie przyjęli projekt Uchwały nr 7.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę Nr XXIV/54/
2016 w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Jedlińsk.
Ad. 11 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała jeszcze pisma , które otrzymała w dniu
dzisiejszym tj:
- protokół z zebrania wiejskiego ze Wsoli
- do wiadomości Rady Gminy pismo kierowane do Ministra Infrastruktury dotyczące
stacji PKP w Bartodziejach.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz poinformował radnych ,że osoby zobowiązane do
złożenia oświadczeń majątkowych za 2015 rok złożyły je w terminie i bez uwag.
Radna Pani Ewa Ofiara podziękowała Wójtowi za montaż wiaty przystankowej i
poprosiła o kruszywo na drogę w kierunku cmentarza i o wyczyszczenie rowu wzdłuż
torów kolejowych.
Sołtys wsi Wielogóra podziękował za wyczyszczenie rowu przy ulicy Stawnej.
Radna Agata Nowakowska, w imieniu rolników prosi, aby uczynić przejezdną drogę do
pól uprawnych od ul. Północnej.
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała o spotkaniu LGD o godzinie 14.00 i
poinformowała ,że następna sesja odbędzie się 24 listopada 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Pani Aneta Żurowska o godzinie 13.30 zamknęła obrady XXIV
sesję Rady Gminy.

Obradom Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska
Protokółowała
Bień Teodozja
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