Protokół nr XXVI/2016
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 29 grudnia 2016 roku.
Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 10.00 otworzyła
obrady sesji. Przywitała wszystkich zebranych . Stwierdziła , że na sali obrad jest 15
radnych, stwierdziła, że Rada jest władna podejmować uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy, poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu nr
12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby prawne
i osoby fizyczne oraz dla, innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób prawnych
i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego a także trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i dopisanie punktu 10 sprawy różne i
11. Zamknięcie obrad XXVI Sesji rady Gminy. Pani Aneta Żurowska poprosiła o
przegłosowanie wprowadzonych zmian do porządku obrad.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła naniesienie poprawek do
porządku obrad.
Ad 2 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
4. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącej Rady
 Przewodniczących stałych komisji Rady
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej .
6. Informacje zaproszonych gości.
7. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2017 rok  odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z
uzasadnieniem,
 przedstawienie opinii stałych komisji Rady oraz opinii Komisji Budżetu i Finansów przez
przewodniczących komisji,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie –
Zespół w Radomiu nr Ra. 445.2016 z dnia 08 grudnia 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu
budżetowego,
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 stanowisko Wójta w sprawie opinii stałych komisji Rady i opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej,  stanowisko Wójta w sprawie wprowadzenia ewentualnych poprawek do
projektu uchwały budżetowej,
 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2017 r.
– projekt nr 1,
8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017-2020
 odczytanie projektu uchwały,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie –
Zespół w Radomiu nr Ra. 444.2016 z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017–2020,
 stanowisko Wójta,
 dyskusja,
 głosowanie projektu uchwały
– projekt nr 2.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – projekt nr 3,
B) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – projekt nr 4,
C) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2017rok – projekt nr 5,
D) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienie od opłat i
trybu ich pobierania – projekt nr 6,
E) nadania nazwy ulicy – projekt nr 7
F) przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 20172020 wraz z Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków – projekt nr 8
G) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rolniczej i
leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach sołectw: Romanów , Urbanów, Nowe Zawady, Gutów
, Ludwików , Mokrosęk , Narty, Płasków, Bierwce, Górna Wola, Nowa Wola i Jedlanka – I etap –
projekt nr 9
H) bezpłatnego udostępniania obiektów infrastruktury publicznej altany z grillem , urządzeń
gimnastycznych siłowni w miejscowości Klwatka Szlachecka realizowanych w ramach projektu
„Budowa Obiektu rekreacyjnego (altana z grillem) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i
elementami małej architektury – Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka – projekt nr
10 .
I)bezpłatnego udostępniania obiektów infrastruktury publicznej boiska wielofunkcyjnego, placu
zabaw i urządzeń gimnastycznych siłowni plenerowej w miejscowości Lisów realizowanych w
ramach projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie” – projekt nr 11.
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J) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych
na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby prawne
i osoby fizyczne oraz
dla, innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób prawnych i fizycznych prowadzących
inne formy wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania - projekt nr 12
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gmina Jedlińsk.

i poprosiła radnych o przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami
za, przyjęła porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXV sesji .
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami za, brakiem głosów przeciw
i 1 głosem wstrzymującym (A. Nowakowska ) przyjęła protokół XXV sesji Rady Gminy.
Ad. 4 Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała wszystkich z pismami jakie wpłynęły do
biura Rady:
- Pani Aneta Żurowska podziękowała wszystkim placówkom oświatowym za życzenia
z okazji świąt Bożego Narodzenia.
-Przewodnicząca Rady Gminy wystąpiła z pismem do Sekretarza Gminy z prośbą
o zlikwidowanie stanowiska ds. biura rady.
- do Rady Gminy wpłynęło pismo od Prokuratury Rejonowej Radom – Zachód z prośbą o
udostepnienie informacji czy były podejmowane Uchwały wprowadzające strefy płatnego
parkowania.
- Rada Gminy otrzymała odpowiedź z Urzędu Gminy dot. opłat adiacenckich
- wpłynęło pismo od mieszkanki Jedlińska o przyznanie mieszkania w byłym ośrodku
zdrowia , pismo to zostało przekazane do ZGK i GOPS.
- wpłynęło pismo od mieszkanki Kępin dot. ubezpieczenia w KRUS-ie . Rada Gminy
udzieliła odpowiedzi na to pismo wraz opinią radcy prawnego.
Do Rady wpłynęły Opinie RIO w sprawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok WPF na lata
2017-2020.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara powiedziała ,że
Komisja swoje posiedzenie miała w dniu 20 grudnia 2016 roku.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji ,Przew. Rady Gminy Pani Aneta
Żurowska , Pana Wójt Kamil Dziewierz, Skarbnik gminy Pani Ilona Starzyńska, Sekretarz
Gminy Pan Andrzej Pawluczyk, kierownik GOPS Pani Urszula Romanowska. Członkowie
Komisji obecni na posiedzeniu przyjęli bez uwag protokół z poprzedniej Komisji. Na
spotkaniu kolejno były omawiane projekty Uchwał , które będą przyjmowane na XXVI
sesji Rady Gminy. (protokół z posiedzenia na stronie BIP).
Pani Przewodnicząca Rady Gminy przywitała Radnego Powiatu Radomskiego Pana
Roberta Dobosza i Redaktora naczelnego tygodnika „OKO” Pana Edmunda Kordasa.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata Nowakowska
podziękowała Panu Wójtowi Kamilowi Dziewierzowi za wybudowanie bezpiecznego
przejścia do przystanku w Wielogórze.
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Posiedzenie Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju odbyło się w dwóch turach 11
listopada 2016 roku i 16 grudnia 2016r. Przewodnicząca Komisji Pani Agata
Nowakowska odczytała protokół z obydwóch posiedzeń (protokół z posiedzenia znajduje
się na stronie BIP Urzędu Gminy w Jedlińsku).

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Środowiska z dnia 28 grudnia 2016r.
odczytał przewodniczący komisji radny Pan Dariusz Lipiński. Komisja opiniowała
projekty Uchwał na najbliższa sesję. ( protokół z posiedzenia na stronie BIP Urzędu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Bogdan Wójcik poinformował ,że komisja miała
posiedzenie 28 grudnia 2016r. Głównym celem było wypracowanie opinii dotyczącej
Uchwały Budżetowej na 2017 rok w zakresie kompetencyjnym Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak poinformował o odbyciu
posiedzenie w dniu 28 grudnia 2016 roku . Głównym celem Komisji było rozpatrzenie
dwóch projektów Uchwał ( rozpatrzenie zmian w Uchwale budżetowej na 2016 rok, i
zaopiniowanie Uchwały Budżetowej na 2017 rok.) Przewodniczący pan Henryk Krzak
poinformował ,że w Uchwale budżetowej na 2017 rok zostały poczynione korekty
zwiększające możliwości inwestycyjne.
Ad. 5 Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przywitał zebranych i przedstawił sprawozdanie z
działalności międzysesyjnej:
1. Zakończono - Budowę drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola – Czekajów
2. W dniu 13.12.2016r. zakończono i odebrano zadanie: „Zagospodarowania centrum wsi
Wierzchowiny – Etap I Oczko wodne, ciek wodny”
3. Zakup dostawa i plantowanie kruszywa w ilości 26 ton na drogę gminną w
miejscowości Piastów (zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną – zawracanie autobusu
szkolnego) za kwotę 1.744,14 zł brutto
4. Zakup dostawa i plantowanie kruszywa w ilości 26 ton Wielogóra ul. Długa –
zawracanie autobusu szkolnego za kwotę 1.744,14 złotych brutto
5. Przewóz kruszywa na drogę gminną w miejscowości Bierwce za kwotę 492 zł brutto
6. Równanie drogi gminnej w miejscowości Lisów Borki (za torami) za kwotę 553,50 zł
brutto
7. Remont rowu i uzupełnienie poboczy na drodze gminnej w miejscowości Klwaty za
Sołtysem za kwotę 738,00 brutto
8. Zakup transportu kruszywa na uzupełnienie poboczy na drodze gminnej w
miejscowości Klwaty za Sołtysem i na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej z ul. Kościelną w
Wielogórze w ilości 14 ton za kwotę 740,46 zł brutto
9. Zakup i montaż ścianki oporowej na skrzyżowaniu ul. Łąkowej z ul. Kościelną w
Wielogórze za kwotę 430,50 zł brutto
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10. Wykonanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej w miejscowości Lisów za
przejazdem kolejowym za kwotę 23.616,00 zł brutto
11. Zakupiono masę asfaltową na zimno w ilości 1,5 tony do remontu dróg gminnych za
kwotę 1.568,25 złotych brutto
12. Uzupełniono ubytki i wyrwy w drogach gminnych w miejscowości Ludwików (po
wykonanym przepuście drogowym), Jedlińsk ul. Lipowa, Jedlanka, Obózek, Bierwiecka
Wola, Wierzchowiny, Jedlińsk ul. Rynek do Kościoła, Czarny Ług, Bierwce w kierunku
starego Ośrodka Zdrowia, Lisów na wysokości składu budowlanego wzdłuż torów
kolejowych.
13. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedlińsk – wykonano:
Zadnie nr 1 dowieszenia opraw oświetleniowych w Gminie Jedlińsk w miejscowościach
Piastów, Jedlanka, Wielogóra, Jedlińsk, Wsola, Gutów, Bierwiecka Wola
Zadanie nr 2 przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenie wniosków
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosków do Polskiej Grupy Energetycznej
Dystrybucja, wykonanie map do celów projektowych rozbudowy oświetlenia ulicznego
w gminie Jedlińsk
14. Zakończono i odebrano projekt budowlano-wykonawczego na Zagospodarowanie
centrum wsi Kamińsk. Referat rolnictwa jest na etapie uzyskania prawa własności.
15. W dniu 20.12. 2016r. wykonano i odebrano budowę sieci wodociągowej w
miejscowości Jedlanka.
16. W dniu 28.12.2016r. wykonano i odebrano oświetlenie dróg gminnych dowieszenia
opraw oświetleniowych na sieci energetyki przewodu i opraw oświetleniowych w m.
Józefówek, Jedlanka, Klwatka Szlachecka, Wólka Szlachecka, Zawady Stare, Godzisz,
Obózek.
Radny Pan Sulisz Waldemar podziękował firmie „Kratki„ która była sponsorem w
wydzieleniu bezpiecznej strefy przy szkole we Wsoli na ul. Gombrowicza oraz Panu
Wójtowi .
Ad.6 Radna Powiatu Radomskiego Teodozja Bień zapoznała zebranych z informacją
jakiej udzielił Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w związku z potrzebami zgłaszanymi
przez mieszkańców i tak:
- zamontowanie bariery ochronnej na drodze w miejscowości Nowe Zawady przy skręcie
na Romanów miała być wykonana do dnia dzisiejszego nie wykonano.
- znaki drogowe ograniczające tonaż i prędkość na drodze powiatowej w m. Piastów nie
będą wykonane.
- zamontowanie lustra drogowego we Wsoli przy skrzyżowaniu z drogą do Marcelowa
podczas wizji pracownicy PZD stwierdzili ,że widoczność jest zagwarantowana i nie
wymaga umieszczenia lustra.
- zamontowanie lustra drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Bierwce na
skrzyżowaniu z drogą do miejscowości Obózek podczas wizji stwierdzono ,że widoczność
ograniczają krzaki, miały być wycięte do 30 listopada i po wykonaniu tej czynności nie
będzie konieczności montowania lustra. Do dnia 29 grudnia 2016 roku nie usunięto
krzewów.
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- namalowanie przejścia dla pieszych w miejscowości Lisów przy skręcie z drogą w
kierunku Wierzchowin nie będzie wykonane z uwagi na znikomy ruch pieszych.
- podczyszczenie rowów w m. Piastów - prace te zostaną wykonane po zakończeniu
budowy obwodnicy Zachodniej Radomia.
- w miejscowości Lisów przed posesją 35 zostanie wykonany odcinek cieku ,który
zbierze wody opadowe i przed posesja 13 skarpa zostanie poprawiona . zadania te miały
być wykonane do 25 – grudnia 2016 roku.
- w miejscowości Piaseczno naprzeciw posesji 31 jest możliwość wybudowania przejścia
dla pieszych w tym celu zostanie wykonany projekt. Projekt ten po zaopiniowaniu przez
Komendanta Miejskiego i Starostę Radomskiego zostanie wykonany.
Radna Bień Teodozja poinformowała również ,że złożyła wniosek do Zarządu Powiatu
Radomskiego z prośba o przebudowę drogi Jedlińsk –Bartodzieje na odcinki od apteki w
Jedlińsku do miejsca w którym droga ta łączy się z tzw. obwodnicą Jedlińska.
Radny Pan Marek Janiec nie zgadza się ze stanowiskiem PZD w Radomiu, twierdzi ,że
droga Lisów – Wierzchowiny jest uczęszczana przez osoby korzystająca z dworca PKP.
Radny Powiatowy Pan Robert Dobosz poinformował o inwestycjach realizowanych przez
powiat w 2016 roku ( budowa drogi w Bierwcach, dokonano regulacji stanu prawnego na
drogę powiatowa w Ludwikowie, obecnie w Zawadach Nowych jest budowany przepust, a
w 2017 roku będzie wykonany projekt przebudowy drogi powiatowej w Piastowie). Pan
Radny Dobosz przekazał życzenia Noworoczne w imieniu własnym i Starosty
Radomskiego.
Radny Marian Wikło wypowiedział się na temat gospodarki wodnej i budowy dróg
powiatowych. Podziękował za pracę dyrektorowi DPS w Jedlance i kierownikowi ŚDS.
Pan Radny życzył by sobie większej współpracy ze strony Radnej powiatowej, tak aby
wspólnie podejmować decyzje i zgłaszać wspólnie inwestycje do wykonania.
Radny Pan Radosław Langierowicz zapytał radnych powiatowych na jakim etapie jest
przebudowa odcinka drogi Jedlińsk – Piaseczno i oczekuje jednoznacznej odpowiedzi od
Zarządu Powiatu Radomskiego.
Radny Marcin Drewnowski poprosił Radnych Powiatowych o interwencję w sprawie
wybudowania zatoki parkingowej przy szkole w Wierzchowinach.
Pan Henryk Krzak zwrócił się do sołtysów z prośba o zajecie stanowiska w sprawie
funduszu sołeckiego do 30 stycznia 2017 roku.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz , Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska
przekazała pracownikom Urzędu Gminy , sołtysom i radnym Życzenia Noworoczne.
„Ad.7,8 Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała punkt 7 porządku obrad sesji.
Pani Aneta Żurowska Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała projekt Uchwały
budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i poprosiła przewodniczących stałych
Komisji Rady o przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara poinformowała ,że na
posiedzeniu w dniu 21 listopada 2016r. członkowie Komisji nie wnosili uwag do projektu
budżetu w zakresie tematycznym, 4 obecnych członków komisji głosowało za przyjęciem
proponowanego projektu budżetu na 2017 rok.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Pani Agata Nowakowska
przedstawiła wyniki głosowania Komisji nad projektem budżetu na 2017 rok w zakresie
tematycznym Komisji. Za przyjęciem projektu był 3 radnych , przeciw 2 radnych
,wstrzymało się 3 radnych.
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Przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Pan Dariusz Lipiński poinformował , że
Komisja przeprowadziła głosowanie nad projektem budżetu na 2017 rok w dniu 28
grudnia 2016 roku w zakresie tematycznym dotyczącym komisji . W Komisji
uczestniczyło 6 członków i za przyjęciem projektu Budżetu było 6 radnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził ,że Komisja zapoznała się z treścią
projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok . Komisja Rewizyjna podtrzymuje wniosek
Komisji Budżetowej w zakresie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu na 2017 rok.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Uchwały Budżetowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak przedstawił propozycję
zmian jakie dokonała Komisja w projekcie Budżetu. Za przyjęciem projektu Budżetu z
naniesionymi zmianami na 5 członków Komisji , 3 głosowało za, 1 był przeciw, 1
wstrzymujący . Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów złożył wniosek formalny o
wprowadzenie pod obrady przedłożonych zmian w budżecie.
Wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zmian w projekcie
uchwały budżetowej na 2017rok.

1. Po przeanalizowaniu projektu uchwały budżetowej w/s dochodów i wydatków
akceptuję je w znacznej części oraz proponuję dokonanie bardzo istotnych
następujących zmian:
Zmniejszenie wydatków o kwotę i dokonania poniższych przeniesień w
zakresie wydatków :
Dz. 600
Roz. 60016
par.4270
zmniejszenie o
30 000,zł
par. 4300
zmniejszenie o
20 000,zł
Dz.700
Roz.70005
par. 4300
zmniejszenie o
5 000,zł
Dz.750
Roz.75023
par. 4010
par. 4210
par. 4300
par. 4410
Roz. 75075
par. 4210
par. 4300

zmniejszenie o
zmniejszenie o
zmniejszenie o
zmniejszenie o

150 000,zł
10 000,zł
50 000,zł
5 000,zł

zmniejszenie o
zmniejszenie o

10 000,zł
10 000,zł

zmniejszenie o

10 000,zł

Dział 900
Roz. 90095
par. 4300
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Dział 921
Roz. 92109
par.2480

zmniejszenie o

100 000, zł.

Roz. 92116
Par. 2480

zmniejszenie o

5 000,zł.

2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków inwestycyjnych na 2017rok.
Dział 600
Rozdział 60016
Par. 6050 Budowa drogi gminnej w Klwatce 100 000,zł
Przebudowa drogi w Jedlance II etap 110 000,zł
Budowa drogi gminnej w Górnej Woli 10 000,zł
Dział 900
Rozdział 90095
Par. 6050 Zakup urządzeń na plac zabaw ( teren gminny) w
Jankowicach
40 000,zł
Zwiększenie wydatków na zagospodarowanie centrum wsi
ul. Długa w Wielogórze o kwotę
50 000,zł
Rozdział 90015
Par. 6050
Romanów

Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Zawady –
90 000,zł

W dyskusji nad wnioskiem formalnym przewodniczącego Komisji udział wzięli:
-Radna Danuta Kozłoska nie zgadza się z propozycjami przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów ponieważ jest nie obiektywny rozdzielony między swoich a już na
pewno nie zgadza się na plac zabaw w Wielogórze.
- Radny Pan Waldemar Sulisz nie zgadza się z budową placu zabaw bo to nie jest
równoznaczne z budową drogi np. ul. Długiej w Wielogórze. Promocja gminy została
zawężona do „Kusaków” a ma ona większe znaczenie ale przewodniczący o tym nie wie.
Radny Sulisz Waldemar uważa ,że promocja to jest okno na świat i jest bardzo ważna.
- Radny Pan Marek Jeniec jest za przyjęciem budżetu w pierwotnej wersji.
- Radna Ewa Ofiara zabiegała o budowę wodociągu w Kruszynie pomimo ,że zadanie to
nie znalazło się w budżecie to ma zapewnienie Pana Wójta , że zadanie to będzie
wykonane.
Radna Pani Agata Nowakowska odczytała uzasadnienie do projektu uchwały Budżetowej
w której głównymi założeniami jest budowa dalszej kanalizacji i zacytowała fragment
wypowiedzi Pana Wójta z gazetki „Panorama Jedlińska” gdzie jest mowa ,że Pan Wójt
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będzie budował kanalizację Wsola – Wielogóra . Obydwie te wypowiedzi nie mają
pokrycia w Budżetu. W uchwale budżetowej nie ma przeznaczonych środków na
budowę kanalizacji Wsola – Wielogóra. Pani Radna Agata Nowakowska ponownie
poprosiła o wskazanie w budżecie środków na budowę kanalizacji Wsola – Wielogóra.
Pan Wójt odpowiedział, że obecnie nie ma środków na kanalizację w budżecie ale budżet
jest ruchomy i jeżeli gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie to środki musza się
znaleźć nawet jak będzie trzeba wziąć kredyt tak jak to robili poprzednicy.
Radny Pan Dariusz Lipiński przypomniał ,że złożył pismo do Pana Wójta informujące o
inwestycjach w swoim okręgu wyborczym w którym za kadencji obecnego Pana Wójta
nie została wykonana żadna inwestycja i liczy ,że Pan Wójt spełni swoje obietnice
przedwyborcze. Liczy na umieszczenie w budżecie : zagospodarowanie terenu wokół
szkoły w Starych Zawadach, wykonanie projektu budowy drogi gminnej ze środków
zewnętrznych, wykonanie placu zabaw przy świetlicy w Nowych Zawadach. Przedstawił
wielkość kwot na inwestycje za lata 2012, 2013, 2014 , środki w tamtych latach były
kilkakrotnie większe od obecnych. Brak pozyskiwania środków zewnętrznych przyczynił
się do znikomych funduszy na inwestycje w 2017roku.
Radny Radosław Langierowicz nie zgadza się z koncepcją Przewodniczącego Komisji
Budżetu ponieważ są to zadania wybrane każdy z radnych ma swoje priorytetowe sprawy
co do inwestycji i w trakcie roku budżetowego można też wprowadzać zmiany.
Głos zabrał radny Pan Dobosz Zbigniew powiedział – „panie Wójcie źle ,że Pan się nie
przychylił do wniosku przewodniczącego Komisji Finansów ponieważ Pan sam siebie
oszukał i oszukuje mieszkańców Górnej Woli na podstawie tego pisma co wyszło , Panie
Wójcie wstyd .Pismo które wpłynęło od mieszkańców jest odpowiedź”.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała wniosek formalny Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 7 głosami za ( D. Lipiński, M. Makulski, A.
Nowakowska ,M. Drewnowski, H. Krzak ,A. Żurowska, Z. Dobosz ), 6 głosami przeciw ( Ł.
Kurek, R. Rędzia, R. Langierowicz, M. Janiec, D. Kozłoska, W. Sulisz), 2 głosami
wstrzymującymi (B. Wójcik, E. Ofiara) przyjęła wniosek w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok.
Przystąpiono do procedowania nad projektem Uchwały Budżetowej na 2017 rok- projekt
nr 1.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak odczytał uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr Ra.445.2016 z dnia
08.12.2016r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały
budżetowej na rok 2017.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk Pani Aneta Żurowska przystąpiła do głosowania
nad projektem Uchwały Budżetowej - projekt nr 1 po wprowadzonych poprawkach.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 7 głosami za (D. Lipinski, M. Makulski, A.
Nowakowska, M. Drewnowski, H. Krzak, A. Żurowska, Z. Dobosz) i 3 głosami przeciw
(W. Sulisz, M. Janiec, R. Rędzia ) 5 głosami wstrzymującymi się ( Ł. Kurek, B. Wójcik, R.
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Langierowicz, E. Ofiara, D. Kozłoska) przyjęła uchwałę Nr XXVI/60/2016 Uchwałę
Budżetową Gminy Jedlińsk na 2017 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017-2020.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak odczytał Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, nr Ra.444.2016 z dnia
08.12.2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk Pani Aneta Żurowska przystąpiła do głosowania
nad projektem Uchwały nr 2
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami za i 1 głosem przeciw ( R. Rędzia)
brakiem głosów wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę nr. XXVI/61/2016
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017-2020.”
Ad.9 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska przystąpiła do głosowania nad
projektami Uchwał:
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy o omówienie projektu Uchwał
nr 3 i projektu nr 4.
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska szczegółowo omówiła zmiany w budżecie Gminy
na 2016 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 3 i poprosiła Radę
o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za,
podjęła Uchwałę
nr XXVI/62/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2016 -2019.
Przewodnicząca rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 4 i poprosiła Radę
o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za, podjęła Uchwałę nr XXVI
/63/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 5 .
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę
nr XXVI/64/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do procedowania nad projektem Uchwały nr 6.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 4 poprosiła radnych o
głosowanie. Rada Gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami za i jednym głosem
wstrzymującym się (A. Żurowska) podjęła Uchwałę nr XXVI/65/2016 w sprawie
ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatnoś ci za usługi opiekuń cze
i specjalistyczne usługi opiekuń cze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń czych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częś ciowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
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Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska przystąpiła do omawiania projektu
Uchwały nr 7 i przystąpiła do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15
głosami za podjęła Uchwałę nr XXVI/66/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy .
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała projekt Uchwały nr 8 i poprosiła Radę o
głosowanie. Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła Uchwałę
nr XXVI/67/2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Opieki Nad
Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2017 – 2020 wraz z Kartami Gminnej Ewidencji
Zabytków.
Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do omówienia projektu Uchwały nr 9.
Głos zabrał sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk . Wyjaśnił ,że zmieniły się przepisy
prawa ,które uniemożliwiają budowę turbin wiatrowych na terenach zabudowanych i
obecny projekt jest zbędny.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami przeciw nie podjęła Uchwały w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
rolniczych i leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach sołectw : Romanów, Zawady
Nowe, Gutów, Ludwików, Mokrosęk, Narty, Płasków, Bierwce, Górna Wola, Nowa Wola i
Jedlanka – etap I.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 10 i poprosiła Radę
o głosowanie. Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła Uchwałę
nr XXVI/68/2016 w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów infrastruktury
publicznej altany z grillem, urządzeń gimnastycznych siłowni w miejscowości Klwatka
Szlachecka realizowanych w ramach projektu „Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z
grillem) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury –
Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka”.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 11 i poprosiła Radę o głosowanie. Rada
Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła Uchwałę nr XXVI/69/2016
w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów infrastruktury publicznej
boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i urządzeń gimnastycznych siłowni plenerowej
w miejscowości Lisów realizowanego w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej w Lisowie”.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 12 i poprosiła o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosami za brakiem głosów sprzeciw i 3
głosami wstrzymującymi się ( A. Nowakowska, A. Żurowska, R. Langierowicz) podjęła
Uchwałę nr XXVI/70/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż
Gmina Jedlińsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż prowadzonych przez
Gminę Jedlińsk, osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania
przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Ad.9 Radny Pan Henryk Krzak poinformował że nie ma stopki redakcyjnej w czasopiśmie
„Panorama Jedlińska”
Głos zabrała mieszkanka Gminy Pani Teresa Partyga. Pani Teresa przypomniała ,że Pan
Wójt jeszcze przed wyborami mówił o budowie sali gimnastycznej w Ludwikowie.
Dotrzymał obietnicy przedwyborczej świadczy to o wiarygodności władzy wykonawczej.
Przekazała wszystkim życzenia Noworoczne.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 14.45 zamknęła obrady
XXVI sesję Rady Gminy.
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Obradom Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska
Protokółowała
Bień Teodozja
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