Protokół nr XXIX/2017
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 19.04.2017 roku.
Ad.1 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 09.00
otworzyła obrady sesji. Przywitała wszystkich zebranych . Stwierdziła , że na
sali obrad jest 15 radnych i Rada jest władna podejmować uchwały.
Ad.2 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska wniosła:
- aby nie przyjmować na dzisiejszej sesji protokołu z XXVIII sesji ponieważ nie
wszyscy radni się z nim zapoznali i poddała ten wniosek pod głosowanie - 15
radnych było za przyjęciem wniosku
- dopisanie do porządku obrad w punkcie H projektu Uchwały nr 8
wprowadzenie zmian w WPF i poprosiła o głosowanie -15 radnych było za
przyjęciem wniosku
- prosiła również o przełożenie procedowania nad projektem Uchwały nr. 11
w późniejszym terminie aby Komisje mogły dokładniej zbadać sprawę .
Pan Wójt stwierdził ,że projekt Uchwały nr 11 powinien być podjęty na
dzisiejszej sesji. Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Rada
Gminy w obecności 15 radnych - 8 głosami za , 5 głosami przeciw i 2 głosami
wstrzymującymi się zdjęła z porządku obrad projekt Uchwały nr 11.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad po wprowadzonych
poprawkach
Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad .
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2016 rok.
4.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.
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8. Podjęcia uchwał w sprawie:
A)– przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego rady- projekt
nr 1.
B) przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących rady
projekt nr 2.
C) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk – projekt
nr 3
D) wyboru przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk – projekt nr 4
E) przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk
–
projekt nr 5.
F) przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk –
projekt nr 6 .
G) wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Jedlińsk – projekt nr 7.
H) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2020.
I) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok – projekt nr 8
J) wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlińsku- projekt nr 9.
K) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jedlińsku – projekt nr 10.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Gminy Jedlińsk.

i poprosiła Radę Gminy o przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 15
radnych – 15 głosami za przyjęła porządek obrad.
Ad.3 Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych za 2016 rok
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła Sprawozdanie z
realizacji Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2016 rok.
Ad.4 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pisma jakie wpłynęły do Rady
Gminy. Poinformowała ,że poszczególne Komisje Rady Gminy od ostatniej
sesji nie miały posiedzeń.
Ad. 5 Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz przywitał zebranych i przedstawił
sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:
- wymiana lampy na LED w miejscowości Wielogóra ul Północna za kwotę
1200 zł
- remont ubytków w jezdniach w miejscowościach: Lisów, Jedlanka,
Wierzchowiny, Bierwce, Wielogóra, Nowe Zawady w kierunku Romanowa
- uprzątnięcie krzaków w miejscowości Narty i Jedlińsk.
-mechaniczne zamiatanie ulic w Jedlińsku za kwotę 3.969,00 zł brutto
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- zakupiono, przywieziono i wbudowano 405 ton żużla kotłowego do remontu
dróg gminnych w miejscowości Piaseczno, Mokrosęk, Nowe Zawady, Klwaty
-zakupiono masę asfaltową do uzupełnienia wyrw i ubytków w jezdni na
drogach gminnych za kwotę 784,13 zł brutto
-posprzątano plac gminny przy kaplicy w Jedlance i rów przydrożny od
„Radmotu” do DPS.
-ustawiono znaki drogowe na przejeździe kolejowym w miejscowości:
Bierwce, Godzisz i Bierwiecka Wola
- oczyszczono z traw i krzaków ulicę energetyków w Jedlińsku.
- ustawiono tablicę ogłoszeniową na parkingu przy kościele we Wsoli.
- będzie realizowany wniosek na Zagospodarowanie Centrum wsi Klwatka
Szlachecka i Lisów
Pan Wójt poinformował , że na Zakładzie Gospodarki Komunalnej są
porobione boksy do składowania opon, mebli, żeby zapobiec zaśmiecaniu
lasów.
Radny Pan Henryk Krzak również potwierdził ,że na Wielogórze ktoś wyrzucił
stertę opon.

Ad.6 Głos zabrała radna Ewa Ofiara złożyła wniosek do Komisji Infrastruktury
o wizje w terenie i zbadanie drożność rowu w miejscowości Bierwce pod
droga powiatową i wykopanie rowu wzdłuż drogi powiatowej i rozwiązanie
problemu zalewania gospodarstw.
Radna Agata Nowakowska poruszyła sprawę poprawy przebudowy zjazdu w
Wielogórze z drogi E-7 na ul. Wyjazdową. Zadała pytanie Panu Wójtowi czy
GDDKi A udzieliła odpowiedzi odnośnie przebudowy wyżej wymienionego
zjazdu. Pan Wójt poinformował, że GDDKi A nie odpowiedziała jeszcze na
pismo.
Następnie zgłosiła potrzebę wykonanie chodnika na zakończenia drogi
zbiorczej wzdłuż trasy E7 w kierunku ul. Kościelnej w Wielogórze.
Radna A. Nowakowska
ponowiła prośbę o przeprowadzenie prac
porządkowych na ul. Sosnowej w Wielogórze, polegających na
przeprowadzeniu prac porządkowych tj. wycinka drzew rosnących na drodze
oraz poprawę jej przejezdności (w chwili obecnej droga jest nieprzejezdna) .
Dodatkowo prosi o wykonanie i montaż tabliczki informacyjnej z nazwą
ul. Sosnowa.
Radny Rady Powiatu pan Marian Wikło opowiedział o problemie rekultywacji
działki ,która została zdegradowana a Powiat przeznaczył na ten cel 150 000
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zł i odczytał uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu wprowadzającej zmiany
w Budżecie na 2017n rok.
Radna Rady Powiatu Teodozja Bień potwierdziła ,że głosowała przeciwko
przesunięciom w budżecie gdyż uważa ,że kwota 150 000 zł ,która ma być
przeznaczona na rekultywacje działki to wyrzucanie pieniędzy w błoto , to
niegospodarność bo te pieniądze można spożytkować na potrzebniejsze
zadania chociażby nawet na remont mostu na rzece Tymiance w Jedlińsku czy
poszerzenie parkingu przy PSP w Jedlińsku.
Radny Marcin Drewnowski zapytał o dalsze losy z budową Centrum wsi
Wierzchowin.
Ad.7 Pan Wójt Kamil Dziewierz zaapelował do Radnych Powiatowych aby
zajęli stanowisko w sprawie udrożnienia rowu w miejscowości Bierwce.
Ad. 8 Pani Aneta Żurowska Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk naniosła
autopoprawkę w postaci § 2 odczytała projekt uchwały nr 1 i poprosiła o
głosowanie..
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła Uchwałę nr.
XXIX/12/2017
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru
radnego na przewodniczącego rady.
Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do omówienia projektu Uchwały
nr 2. Naniosła autopoprawkę tj. § 2 .Przewodnicząca Rady Gminy odczytała
projekt Uchwały nr 2 i poprosiła Radę o głosowanie .
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła Uchwałę
nr XXIX/13/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru
radnych na wiceprzewodniczących rady.
Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska przekazała dalsze prowadzenie
sesji wi-ce przewodniczącemu Henrykowi Krzak.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Krzak odczytał projekt
Uchwały nr 3 i poprosił radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych –15 głosami za podjęła Uchwałę
nr XXIX/14/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji
przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Pan Henryk Krzak przystąpił do
procedowania nad projektem Uchwały nr 4 - wybór Przewodniczącego Rady
Gminy. Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Marek Janiec, Aneta
Żurowska, Łukasz Kurek. Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się
przewodniczącym został Marek Janiec . Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan
Henryk Krzak poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie
regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego w głosowaniu tajnym.
Radni zgłosili kandydatów na przewodniczącego Rady: Sulisz Waldemar,
Radosław Langierowicz, Kozłoska Danuta, Ewa Ofiara. Pan Sulisz Waldemar
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ustnie potwierdził zgodę na kandydowanie natomiast radni Radosław
Langierowicz , Danuta Kozłoska i Ewa Ofiara nie wyrazili zgody.
Komisja Skrutacyjna zajęła się przygotowaniem kart do głosowania tajnego i
ogłoszono przerwę na czas przygotowania kart . Po przerwie Komisja
Skrutacyjna przeprowadziła wybór zgodnie z przyjętym regulaminem.
Prowadzący obrady ogłosił krótka przerwę na liczenie głosów i
przygotowanie protokołu. Głosy były liczone na Sali. Przewodniczący komisji
skrutacyjnej Pan Marek Janiec odczytał protokół z którego wynika ,że liczba
głosów ważnych za wyborem kandydata Sulisz Waldemar jest - 7 , liczba
głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata -8 zgodnie z §6
regulaminu kandydat nie uzyskał wymaganej liczby głosów tj. 8.
Prowadzący obrady ogłosił 15 minut przerwę.
Przystąpiono do ponownego procedowania nad wyborem Przewodniczącego
Rady Gminy. Radni zgłosili kandydatury na przewodniczącego Rady: Marcin
Drewnowski – ustnie wyraził zgodę na kandydowanie , Sulisz Waldemar –
ustnie wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący komisji skrutacyjnej
odczytał regulamin, przygotowano karty do głosowania tajnego
i
przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Janiec odczytał protokół.
Przewodniczącym Rady Gminy Jedlińsk został wybrany w głosowaniu tajnym
Marcin Drewnowski – 8 osób za. Radny Waldemar Sulisz otrzymał – 7
głosów.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXIX/15/2017 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk.
Wiceprzewodniczący Rady pan Krzak Henryk pogratulował wyboru na
funkcje przewodniczącego rady i przekazał prowadzenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Drewnowski podziękował za wybór.
Przewodniczący Rady Gminy Marcin Drewnowski
przystąpił do
procedowania nad projektem Uchwały nr 5.
Rada gminy w obecności 15 radnych – 14 głosami za i jednym głosem
wstrzymującym się (Radosław Langierowicz) podjęła Uchwałę nr
XXIX/16/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Henryka Krzaka
z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały nr 6 i przystąpił do
głosowania.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła Uchwałę nr
XXIX/17/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Zbigniewa Dobosza z
funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący Rady Gminy zgodnie ze Statutem Gminy przystąpił do
procedowania nad projektem uchwały nr 7 w sprawie wyboru
wiceprzewodniczących Rady Gminy Jedlińsk. Powołano komisje skrutacyjną
do przeprowadzenia tajnego głosowania na wybór wiceprzewodniczących w
składzie :
Makulski Maciej – przewodniczący
5

Langierowicz Radosław – członek
Żurawska Aneta – członek
Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał regulamin głosowania tajnego
na wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Rada zgłosiła kandydatów na wiceprzewodniczących:
Ewa Ofiara - wyraziła ustnie zgodę na kandydowanie
Marek Janiec – wyraził ustnie zgodę na kandydowanie
Agata Nowakowska – wyraziła ustnie zgodę na kandydowanie
Danuta Kozłoska – wyraziła ustnie zgodę na kandydowanie
Bogdan Wójcik – wyraził ustnie zgodę na kandydowanie.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybór zgodnie z regulaminem . Głosy
zostały wyjęte z urny i przeliczone na Sali obrad. Po przeprowadzeniu
niezbędnych procedur Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Maciej Makulski
odczytał protokół . Kandydaci otrzymali głosy w ilości:
Marek Janiec – 5 głosów
Danuta Kozłoska – 3 głosy
Agata Nowakowska – 8 głosów
Ewa Ofiara – 8 głosów
Bogdan Wójcik – 4 głosy
Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali radni Ewa Ofiara i Agata
Nowakowska.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła Uchwałę nr
XXIX/18/2017 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy
Jedlińsk.
Głos zabrała skarbnik gminy Pani Ilona Starzyńska omawiając zmiany w
budżecie.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad projektem
Uchwały nr 8.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za ( jeden radny Łukasz
Kurek w czasie głosowania wyszedł z sali) podjęła Uchwałę
nr
XXIX/19/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk
na lata 2017-2020.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 9 i poprosił Radę o
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę
nr XXIX/20/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok
2017rok.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 10 i poprosił Radę
o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę
nr XXIX/21/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.
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Przewodniczący Rady Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt uchwały nr
11 i poprosił Radę o głosowanie .
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę
nr XXIX/22/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.
Ad.9 Radny Pan Robert Rędzia poruszył problem z parkowaniem przy
Urzędzie Gminy.
Sekretarz gminy Pan Andrzej Pawluczyk odnośnie parkingu rozważa kwestie
jego poszerzenia.
Radny Maciej Makulski poprosił o wyrównanie drogi dojazdowej na
wysypisko śmieci w Urbanowie .
Sołtys wsi Wielogóra prosi o pomoc w przejęciu skweru w Wielogórze , który
jest własnością GDDKiA. Pan Sekretarz gminy poinformował ,że GDDKiA jest
zainteresowana przekazaniem tej działki na gminę ale musi to przejść przez
odpowiednie procedury.
Mieszkaniec gminy Pan Karol Michalec pytał czym jest spowodowane to ,że
firma odbierająca śmieci podwyższyła cenę .
Sekretarz gminy Pan Andrzej Pawulczyk poinformował ,że przetarg na wywóz
śmieci odbył się zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych. Kwoty
określane w umowie wynikają z tego co przedkładają firmy.
Radna Pani Aneta Żurowska poprosiła o zorganizowanie kilkuosobowego
spotkania w Urzędzie Gminy celem rozwiązania problemu z wybudowaniem
drogi z Wierzchowin do Zielonki.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godzinie 12.30
zakończył XXIX sesję Rady Gminy Jedlińsk.

Obradom Przewodniczył

Protokółowała
Bronisława Mularska
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