Protokół nr XXV/2016
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 24 listopada 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 ,Radną
Powiatu Radomskiego i jednocześnie inspektora d/s Rady Gminy Teodozje Bień,
kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, sołtysów i wszystkich
zebranych. Stwierdziła , że na sali obrad jest 14 radnych, jeden radny nieobecny
usprawiedliwiony.
Ad 2 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad sesji.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
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) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 – projekt nr 1
B ) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016 rok- projekt nr 2
C) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Jedlińsk a gminą Stromiec w
zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji ”Budowa drogi na odcinku SułkówOlszowa Dąbrowa- Wierzchowiny Zielonka – projekt nr 3
D)upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - projekt nr 4
E) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
projekt nr 5
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
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i poprosiła radnych o przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12
głosami za, brakiem głosów przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się ( M. Janiec,
W. Sulisz) przyjęła porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji .
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za, brakiem głosów przeciw
i 1 głosami wstrzymującymi się (D. Lipiński) przyjęła protokół XXIV sesji Rady Gminy.
Ad. 4 Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała wszystkich z pismami jakie wpłynęły do
biura Rady:
- do wiadomości Przewodniczącej RG wpłynęło pismo z Gminnego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Jedlińsku dot. organizacji dowożenia
uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
- protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Wierzchowiny z dnia 02.11.2016 r.
- protokół z zebrania wiejskiego Płasków – Józefów z dnia 15.09.2016r.
- protokół z zebrania wiejskiego z sołectwa Piastów z dnia 15 .11.2016r.
- protokół z zebrania wiejskiego w Wielogórze , które odbyło się 27 października 2016
roku.
- informacja z Urzędu Gminy do radnej z Wielogóry Pani Agaty Nowakowskiej tj.
odpowiedź na wniosek w sprawie uporządkowania i utwardzenia działki nr 465 w
Wielogórze stanowiącej drogę dojazdową .
- odpowiedź z Urzędu Gminy do Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Środowiska
dotycząca gospodarką odpadami komunalnymi .
- zestawienie dot. podziału środków finansowych dla poszczególnych szkół z terenu
gminy Jedlińsk z Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Ewa Ofiara powiedziała ,że
Komisja swoje posiedzenie odbyła w dniu 21 listopada 2016 roku.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji PS ,Przew. Rady Gminy Pani Aneta
Żurowska , Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk, dyrektorzy placówek oświatowych
, dyr. Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Pani Danuta Durak oraz Pani
Ewa Bartula – doradca ds. oświaty.
Najważniejsze poruszane sprawy podczas spotkania z dyrektorami: Omówienie spraw
związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy Jedlińsk.
1.Omówienie wyników sprawdzianów w kl.VI szkoły podstawowej i III klasach
gimnazjalnych,
czynniki które wpływają na oceny i wyniki egzaminów.
2. stan ilościowy uczniów przyjętych w etapie rekrutacji , z podziałem na klasy na rok
szkolny2016/2017
3. liczba dzieci nowo przyjętych do przedszkoli
4. stan zatrudnienia w szkołach: nauczyciele, pracownicy administracji, pracownicy
obsługi.
5.zasady zatrudniania nauczycieli, wysokość wynagrodzenia nauczycieli oraz
pozostałych pracowników.
6.środki zewnętrzne pozyskiwane przez szkoły- Dyrektorzy przedstawili projekty jakie
szkoły zrealizowały i o co ubiegają się obecnie.
7. Reforma edukacji- stopień przygotowania szkół. Gimnazja – wygaszanie .Szkoły
podstawowe z klasami gimnazjalnymi. Czy w szkołach podstawowych są pomieszczenia
2

na kl. 7. Jak dyrektorzy poradzą sobie w przyszłym roku szkolnym kiedy będzie
obowiązek zapewnić również dzieciom 3 letnim miejsce w oddziale przedszkolnym? .
Czy kosztem starszych dzieci będą łączone roczniki 3,4 i 5 latków?
Dyrektor GZEAS przedstawiła radnym zadania inwestycyjne na 2017rok.
Kolejno radni opiniowali projekt w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2016 rok. Obecni na posiedzeniu zapoznali się z projektem budżetu na 2017 rok
dotyczącego tematyki komisji - nie wnieśli uwag do proponowanego budżetu . ( protokół
z posiedzenia komisji na stronie BIP urzędu).
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Środowiska z dnia 17.11.2016r. odczytał
przewodniczący komisji radny Pan Dariusz Lipiński. Komisja zajmowała się planem
zagospodarowania przestrzennego obszarów rolniczych . Następnie Komisja opiniowała
projekty Uchwał na najbliższa sesję. ( protokół z posiedzenia na stronie BIP Urzędu)
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju odczytała
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska. Komisja miała posiedzenie w dniu
17 .11.2016r. Głównym tematem posiedzenia było omówienie projektów budowlanych
oczekujących na realizacje na terenie gminy. Komisja 17 listopada 2016r. nie zakończyła
posiedzenia i dalsza część odbędzie się 16 grudnia o godz.9.00 ( protokół z komisji na
stronie BIP Urzędu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Bogdan Wójcik poinformował ,że komisja
miała posiedzenie 22 listopada 2016r. Komisja w szczególności zajmowała się zimowym
utrzymaniem dróg, i oceniała wybrane zadania inwestycyjne (remont budynku ZSP w
Wierzchowinach, przebudowa ulicy Granicznej, przebudowa drogi gminnej Bierwiecka
Wola – Czekajów )
Komisjia Budżetu i Finansów obradowała wspólnie z Komisja Infrastruktury , Rozwoju i
Promocji w dniu 17 listopada 2016r. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan
Henryk Krzak uznał ,że to był błąd którego w przyszłości należy unikać. Komisja
Budżetu i Finansów ograniczyła się do omówienia projektów Uchwał na sesję .
Przewodniczący zapowiedział ,że w miesiącu grudniu Komisja szczegółowo omówi
projekt budżetu Gminy na 2017 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk poinformowała ,że na korytarzu przed salą
konferencyjna są przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocowego z Jedlanki
z pracami wykonanymi przez mieszkańców. Prace te można obejrzeć i ewentualnie
zakupić. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała również sołtysom za imprezę
integracyjną.
Ad. 5 Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przywitał zebranych i przedstawił sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej:
- zostało zakupione i dostarczone kruszywo w miejscowości Bierwce
- zakupiono i zamontowano znaki drogowe w miejscowości Wsola na ul. Kalinowa i
krótką
- wykonano konserwację oświetlenia drogowego
- podczyszczono rowy w Wielogórze na ul. Stawnej
- podczyszczono i odnowiono rów w Klwatce Szlacheckiej
- uzupełniono pobocza na drodze gminnej w Jedlance
w tzw. Kasztankach,
oraz w Wielogórze na ul. Kwiatowej i Krótka.
- utwardzono drogę gminna za przejazdem kolejowym w Lisowie
- zakupiono dodatkowo wiatę przystankową i zamontowano w Urbanowie
- wykonano dokumentacje na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w
Lisowie.
- jest zgoda na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jedlanka
3

Pan Wójt Gminy poinformował ,że zostało podpisane porozumienie między gminami
Jedlińsk , Radzanów , Stara Błotnica w sprawie przebudowy lini energetycznej średniego
napięcia.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz spotkał się z Panią Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy chodnika we Wsoli wzdłuż trasy E – 7,
przebudowy skrzyżowanie i wybudowania chodnika ( na krytym rowie) w Wielogórze –
Pan Wójt wynegocjował kostkę w pierwotnej wersji miało być kruszywo. Pan Wójt
będzie zabiegał o wybudowanie sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z Jedlińska na
trasę E-7 od strony Radomia.
Radna Powiatu Radomskiego Teodozja Bień przedstawiła interpelacje jakie złożyła do
Zarządu Powiatu a mianowicie:
- przebudowa drogi gminnej Jedlińsk – Bartodzieje na odcinku od Apteki w Jedlińsku do
miejsca gdzie ta droga łączy się z obwodnicą Jedlińska.
- uzupełnienie kruszywem i wyrównanie drogi szutrowej Jedlińsk – Gulin – Zakrzew
- wybudowanie zatoki parkingowej na drodze powiatowej przy ZSP w Wierzchowinach
- przebudowa kolejnych odcinków drogi powiatowej nr 3513 Nowe Zawady – Bierwce
Szlacheckie.
- zamontowanie bariery drogowej ochronnej przy drodze powiatowej w Zawadach
Nowych na skrzyżowaniu z drogą gminna w kierunku Romanowa.
- uzupełnienie znaków na drodze powiatowej w miejscowości Piastów ograniczające
prędkość i tonaż .
- zamontowanie lustra we Wsoli na ul. Leśnej przy skrzyżowaniu z droga do Marcelowa.
Zamontowanie lustra przy drodze powiatowej w miejscowości Bierwce na
skrzyżowaniu do miejscowości Obózek.
- namalowanie przejścia dla pieszych w obrębie drogi powiatowej Jedlińsk – Bartodzieje
w miejscowości Lisów przed torami przy skręcie w kierunku Wierzchowin.
- podczyszczenie rowów przy drodze powiatowej w miejscowości Piastów.
- w ramach gwarancji na drodze powiatowej Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa w
miejscowości Lisów , Bartodzieje odmulenie przepustów i w miejscach newralgicznych
gdzie wyrwy sięgają asfaltu uzupełnienie płytami EKO.
- ustawienie znaków poziomych i pionowych informujące o przejściu dla pieszych w
miejscowości Piaseczno do rampy przystankowej naprzeciwko posesji nr 31.
Ad.6,7 Radna Pani Ewa Ofiara zapytała ,czy do Kruszyny zostało dowiezione kruszywo?
Pan Wójt odpowiedział ,że był w terenie i w pierwszej kolejności kruszywo ma być
dowiezione.
Radna Ofiara Ewa w imieniu mieszkańców Bierwiec wyraziła rozgoryczenie w związku z
naliczeniem opłaty adiacenckiej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska spytała Pana Wójta o powód
przeniesienia do ZGK pracownicy Urzędy Gminy Pani Joanny Wieczorek.
Pan Wójt odpowiedział ,że przesuniecie nastąpiło w porozumieniu z kierownikiem ZGK .
Kierownik ZGK Pan Dariusz Tępiński potwierdził ,że chciał pozyskać pracownika
doświadczonego.
Ad.8 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska przystąpiła do głosowania nad
projektami Uchwał:
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy o omówienie projektu Uchwał
nr1 i projektu nr 2.
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska szczegółowo omówiła zmiany w budżecie Gminy
na 2016 rok.
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Radna Pani Ewa Ofiara dopytała dlaczego pieniądze w kwocie 5 000 które były
przeznaczone na dofinansowanie do „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic „
nie zostały przeznaczone na inwestycje w Bierwcach.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zaapelował do Pana Wójta aby Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie egzekwowała opłat za oświetlenie trasy E-7.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 1 i poprosiła Radę o
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 10 głosami za, brakiem głosów przeciw i 4
głosami wstrzymującymi się (M. Janiec, E. Ofiara, W. Sulisz, D. Lipiński) podjęła
Uchwałę nr XXV/55/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk
na lata 2016 -2019.
Przewodnicząca rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 2 i poprosiła Radę o
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 10 głosami za , brakiem głosów sprzeciw i 4
głosami wstrzymującymi się ( M. Janiec, E. Ofiara, W. Sulisz, D. Lipiński ) podjęła
Uchwałę nr XXV /56/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016
rok.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 3 . Rada Gminy w obecności
14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr XXV/57/2016 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Gmina Stromiec w zakresie
współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa drogi na odcinku Sułków –
Olszowa Dabrowa- Wierzchowiny Zielonka.
Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do procedowania nad projektem Uchwały nr 4.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk wyjaśnił ,że dodatkowe
uprawnienia dla kierownika ZGK są w celu przyspieszenia procesu podłączeń do
istniejącej kanalizacji.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 4 i poprosiła radnych o
głosowanie. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXV/58/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Jedlińsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska przystąpiła do omawiania projektu
Uchwały nr 5 . Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła ,że na posiedzeniu Komisji za
zgodą Wójta uległy zmniejszeniu proponowane stawki opłat za wodę i ścieki . Radni
przed sesja otrzymali nową taryfę opłat. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt
Uchwały nr 5 i przystąpiła do głosowania. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12
głosami za brakiem głosów przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się ( E. Ofiara , Z.
Dobosz) podjęła Uchwałę nr XXV/59/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków .
Ad.9 Głos zabrał Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przedstawił problemy jakie ZGK ma
z wodociągami , kanalizacją i bezdomnymi psami.
Radny Pan Marcin Drewnowski dopowiedział ,że odkąd jest radnym i zwraca się do ZGK
zawsze interwencja została rozwiązywana.
Radna Pani Danuta Kozłoska zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Gospodarki i
Środowiska o interwencję w sprawie dzikiego wysypiska śmieci na drodze gminnej w
Piastowie.
Sołtys wsi Jankowice Pani Katarzyna Paluch przedstawiła swoje obawy związane z firmą
która oferuje kursy komputerowe.
Pan Wójt podsumowując stwierdził ,że firmy najpierw powinny zgłosić się do Urzędu
Gminy w celu weryfikacji i akceptacji.
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Mieszkaniec Jedlińska Pan Marcin Dziewór przedstawił swoje problemy związane z
dzierżawa budynku który jest własnością Gminy w Jedlińsku.
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała ,że na spotkaniu z Panem Wójtem i
Sekretarzem zostało uzgodnione ,że Pan Marcin Dziewiór do końca roku spłaci
zadłużenie jakie ma w związku z dzierżawą budynku wobec Urzędu Gminy. Umowa
dzierżawy wtedy ma być przedłużona do końca 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 12.30 zamknęła obrady
XXV sesję Rady Gminy.

Obradom Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska
Protokółowała
Bień Teodozja
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