Protokół nr XXVII/2017
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 09 lutego 2017 roku.
Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 11.00
otworzyła obrady sesji. Przywitała wszystkich zebranych . Stwierdziła , że na
sali obrad jest 14 radnych, jeden radny nieobecny usprawiedliwiony.
Stwierdziła, że Rada jest władna podejmować uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska przywitała wszystkich ,
odczytała
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
4. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącej Rady
 Przewodniczących stałych komisji Rady
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej .
6. Zapytania interpelacje i wnioski Radnych.
7. Zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu Nr Ra. 66.2017 z dnia 20
stycznia 2017 roku w sprawie prawidłowości planowanej przez Gminę
kwoty długu w latach objętych WPF.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych
i do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium- projekt nr 1.
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B) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe – projekt nr 2.
C) utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jedlińsku i nadania
statutu – projekt nr 3.
D) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok
2017 – projekt nr 4.

E) wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Jedlińsk
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku środków finansowych
wynikających z rozliczenia podatków od towarów i usług – projekt nr 5.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gmina Jedlińsk.
i poprosiła radnych o przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 14 radnych
– 14 głosami za, przyjęła porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z
XXVI sesji .
Radny Pan Marcin Drewnowski poprosił o uzupełnienie protokołu o swoją
wypowiedź dotycząca zapytania radnych powiatowych o wybudowanie
zatoki parkingowej przy szkole w Wierzchowinach.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za, przyjęła protokół
XXVI sesji Rady Gminy.
Ad. 4 Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała wszystkich z pismami jakie
wpłynęły do biura Rady:
- pismo od pana Wójta z prośba o zwołanie dzisiejszej sesji.
- do wiadomości Rady wpłynęło pismo od rodziców z PSP w Bierwcach o
otworzenie klasy VII .
- protokół z zebrania z Mokrosęka .
- do wiadomości rady wpłynęło pismo z Publicznego Gimnazjum o
utworzenie klasy sportowej.
- od Wojewody Mazowieckiego wpłynęło pismo odnośnie nadzoru nad
działalnością gminy.
- z Prokuratury Rejonowej odnośnie podjętej Uchwały Rady Gminy.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała sołtysów o odbiorze
plakatów na „Ścięcie śmierci”.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara
powiedziała ,że Komisja swoje posiedzenie miała w dniu 09.02.2017r. o
godz.08.00. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji ,Przew. Rady
Gminy Pani Aneta Żurowska , Pan Wójt Kamil Dziewierz, Skarbnik gminy
Pani Ilona Starzyńska, Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk,
przedstawiciele związków zawodowych Solidarność., dyrektor PG Pani
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Barbara Walczak i nauczyciele z Gimnazjum. Członkowie Komisji obecni na
posiedzeniu przyjęli bez uwag protokół z poprzedniej Komisji. Na spotkaniu
kolejno były omawiane projekty Uchwał , które będą przyjmowane na XXVII
sesji Rady Gminy. (protokół z posiedzenia na stronie BIP).
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata
Nowakowska poinformowała ,że posiedzenie nie odbyło się w
wyznaczonym terminie z uwagi na brak kworum. Odczytała listę obecności
członków komisji uczestniczących w posiedzeniach od początku kadencji
2014-2018.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik przedstawił
plan pracy Komisji na rok 2017 i poinformował o wykonaniu sprawozdania
za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak
poinformował ,że Komisja miedzy sesjami nie miała posiedzenia.
Ad. 5 Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przywitał zebranych i przedstawił
sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:
- został złożony wniosek do WFOŚIGW o dofinansowanie wymiany pieców
CO
z węglowych na gazowe. Z gminy Jedlińsk z dotacji tej
skorzysta 71 osób
na kwotę 305 tyś.
- została przeprowadzona kolejna rozmowa z dyrektor GDDKiA dotyczącą
budowy sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z Jedlińska.
- w miejscowości Piastów odbyło się spotkanie mieszkańców z
przedstawicielami gazowni dotyczące gazyfikacji.
- odbyła się spotkanie z firmą Budimax 1 , która z początkiem marca ma
doprowadzić do przejezdności drogę do pól uprawnych mieszkańcom Nart i
Ludwikowa.
- gmina pozyskała z banku żywności soki , które będą poprzez Dyrektorów
szkół rozdawane dzieciom.
- odnośnie akcji zima za drogi gminne odpowiada Pan Michał Surus ,za drogi
powiatowe Pan Adach Leszek.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy przywitała Jedlińsk tv .
Ad.6 Głos zabrał Radny pan Dobosz Zbigniew , czy owoce i warzywa które
Pan Wójt rozdaje to czy to jest forma reklamy , czy wszystkie sołectwa
otrzymują czy tylko wybrane.
Pan Wójt wyjaśnił ,że nie robi tego w formie reklamy i tam gdzie są
zgłoszenia i jat taka potrzeba ktoś chętny chce się zaangażować i pomóc tam
ta żywność jest dostarczana.
Radny pan Łukasz Kurek zapytał czy w umowie o odśnieżanie dróg
powiatowych jest zapisane ośnieżanie na łukach i zakrętach czy też po linii
prostej.
Pan radny Kurek Łukasz wyjaśnił ,że on zabiegał o owoce i warzywa dla
miejscowości ze swojego okręgu wyborczego ale było dużo ludzi z
Ludwikowa i wszyscy dostali.
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Radny Pan Marcin Drewnowski poprosił o wycinkę drzew przy rampie
kolejowej w Kruszynie i podziękował Panu Dariuszowi Wójcikowi za
odśnieżenie parkingu na rampie kolejowej.
Radna pani Agata Nowakowska złożyła dwie interpelacje:
- pierwsza dotyczy przeprowadzenia bezpłatnego szczepienia HPV przeciw
wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewczynek 13-letnich z terenu gminy
Jedlińsk.
- druga dotyczy uzyskania i sprzedaży świadectw efektywności
energetycznej tzw. białe certyfikaty.
Radna pani Nowakowska podziękowała członkom Komisji Przeciwdziałania
alkoholizmowi za wsparcie finansowe imprezy choinkowej dla dzieci w
Wielogórze. Przypomniała również o przebudowaniu przez GDDRiA zjazdu z
E-7 na ul. Działkową. Radna Pani Nowakowska Agata poinformowała ,że
powstała telewizja ziemi Jedlińskiej jest ona finansowana ze środków gminy
,w oparciu o jaka procedurę został wybrany ten podmiot , jak nazywa się
firma i jaki koszt ponosi gmina za ta usługę i jaki jest zakres usługi.
Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy Andrzej Pawluczyk informując ,że
procedura związana z białymi certyfikatami została już rozpoczęta . Jeżeli
chodzi o szczepienia HPV są bardzo różne opinie ekspertów i nie wszyscy
zgadzają się ze skutecznością tych szczepionek. Programy szczepień są
często wynikiem zaangażowania firm farmaceutycznych jest to temat trudny
do oceny przez radnych.
Pan Wójt odnośnie telewizji ziemi Jedlińskiej odpowiedzi udzieli na piśmie.
Radna pani Ewa Ofiara poprosiła o modernizacje linii energetycznej Bierwce
– Budki Wierzchowskie.
Ad.7 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska odczytała Uchwałę
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół
w Radomiu Nr Ra. 66.2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie
prawidłowości planowanej przez Gminę kwoty długu w latach objętych WPF.
Ad. 8 Pani Aneta Żurowska Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała
projekt nr 1.
Głos zabrała przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara
przedstawiając stanowisko komisji , która nie wnosi żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk Pani Aneta Żurowska przystąpiła do
głosowania nad projektem Uchwały nr 1.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę nr.
XXVII/1/2017 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych
i do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
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Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do omówienia projektu Uchwały nr
2. Pani Przewodnicząca Rady poinformowała ,że w dniu dzisiejszym
wpłynęła do tego projektu autopoprawka.
Głos zabrała radca prawny Pani Agata Bilska ,która omówiła projekt
Uchwały nr 2.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej zgłosiła wniosek formalny o
zmianę miejscowości które należą do szkoły w Bierwcach i dołączyć do
Bierwiec sołectwo Jeziorno.
Dyrektor PSP w Wierzchowinach Pani Dobosz Dorota nie zgadza się na
przyłączenie Jeziorna do obwodu szkoły w Bierwcach jest zaskoczona nie
przeprowadziła rozmów z rodzicami.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawuczyk wyjaśnił ,że sprawa rejonizacji nie
jest przestrzegana na pierwszym miejscu brane jest pod uwagę dobro
dziecka.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minut przerwy.
O godzinie 12.30 wznowiono obrady .
Głos zabrał w-ce przewodniczący Rady Gminy Pan Henry Krzak wyraził
swoje zdanie bo to on miał przyjemność tworzyć gimnazja. Rezygnacja z
gimnazjów jest niesłuszne. Podziękował dyrektorom wszystkich szkół za to
,że stanęli w obronie nauczycieli.
Radny Pan Waldemar Sulisz zmienił swoje stanowisko i będzie głosował za
Uchwałą.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie autopoprawkę
wprowadzona przez Pana Wójta do projektu Uchwały nr 2
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła autopoprawkę
Pana Wójta.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek radnej Ewy
Ofiary.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 7 głosami za (M. Janiec, D. Kozłoska, Ł.
Kurek, R. Langierowicz, E. Ofiara, R. Rędzia, W. Sulisz, ) , 6 głosami
wstrzymującymi ( B. Wójcik, A. Żurowska, Z. Dobosz, H. Krzak, M. Makulski,
A. Nowakowska)i 1 głosem przeciw ( M. Drewnowski) przyjęła poprawkę
wprowadzoną wnioskiem radnej E. Ofiary do projektu uchwały nr . 2
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk przystąpiła do głosowania projektu
Uchwały nr 2 po wprowadzonych poprawkach
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 9 głosami za ( M. Janiec, Ł. Kurek, R.
Langierowicz , E. Ofiara, R. Redzia, W. Sulisz, B. Wójcik, Z. Dobosz, D,
Kozłoska) brakiem głosów przeciw i 5 głosami wstrzymującymi się ( M.
Drewnowski, A. Nowakowska, H. Krzak, A. Żurowska, M. Makulski) podjęła
Uchwałę nr XXVII/2/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą - Prawo oświatowe .
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Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do procedowania nad projektem
Uchwały nr 3.
Pani Agata Bilska omówiła projekt Uchwały nr 3 .
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 3 i poprosiła
Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 8 głosami za ( M. Drewnowski, M.
Janiec, D. Kozłoska, Ł. Kurek, E . Ofiara, R. Redzia, W. Sulisz, B. Wójcik ), 1
głosem wstrzymującym się A. Nowakowska) i 5 głosami przeciw (R.
Langierowicz, H. Krzak, A. Żurowska, M. Makulski, Z. Dobosz)
podjęła
Uchwałę nr XXVII /3/2017 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jedlińsku i nadania statutu.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 4 .
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik przedstawił plan
pacy komisji na 2017 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 4 .
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę
nr XXVII/4/2017 w sprawie : uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jedlińsk na rok 2017.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 5 i poprosiła
radnych o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXVII/5/2016 w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z
budżetu Gminy Jedlińsk dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku
środków finansowych wynikających
z rozliczenia podatku od
towarów i usług.
Ad.9 Głos zabrał Radny Powiatowy Pan Marian Wikło poinformował ,że I
odcinek drogi Jedlińsk – Bartodzieje - Łukawa w miejscowości Jedlińsk będzie
modernizowany jako ostatni i Dyrektor PZD będzie się ubiegać o środki
unijnie na ten cel a chodnik można zastąpić utwardzonym poboczem. Radny
przypomniał ,że odbyła się Gala Sportu .
Radny Kurek Łukasz zapytał o termin rozpoczęcie modernizacji drogi Wola
Gutowska – Jankowice jak i o uwzględnienie wybudowania przy tej drodze
chodnika. Radny Wikło odpowiedział ,że o tym rozmawiał z Dyrektor PZD ale
decyzje zapadną po zatwierdzeniu przez radę powiatu.
Radna powiatu Teodozja Bień nie zgadza się z wypowiedzią swojego kolegi ,
który przedstawił swoje marzenia , które nie maja pokrycia w Budżecie
Powiatu na 2017 rok
Pan Wójt jest otwarty na współprace z powiatem proporcjonalnie do
potrzeb. Mieszkanka Gminy Pani Teresa Partyga zapytała o termin
obchodów dnia Żołnierzy Wyklętych i o wynik rozmów o funduszu sołeckim.
Pan Wójt zaprosił wszystkich na” Ścięcie śmierci” na 28 lutego 2017 roku
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natomiast dzień Żołnierzy Wyklętych odbędzie się 05.03.2017 roku o
godzinie 12 .00 w kościele w Jedlińsku.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 13,30
zamknęła obrady XXVII sesję Rady Gminy.
Obradom Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska
Protokółowała
Bień Teodozja
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