Protokół nr XXX/2017
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 25 maja 2017 roku.
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godzinie 11.00
otworzył obrady sesji. Przywitał wszystkich zebranych . Stwierdził , że na sali
obrad jest 13 radnych , dwóch radnych nieobecnych usprawiedliwionych.
Rada jest władna podejmować uchwały.
Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmiany w porządku obrad:
- przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy
- wprowadzenie zmian w budżecie na 2017 rok
- wprowadzenie zmian w WPF na lata 2017 -2020
- wprowadzenia zmian składów osobowego Stałych Komisji Rady Gminy
Jedlińsk
- zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk
i poprosił radnych o przegłosowanie wprowadzonych poprawek
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami za przyjęła zmiany w
porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy
5. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącego Rady
 Przewodniczących stałych komisji Rady
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej .
7. Wystąpienie zaproszonych gości.
8. Zapytania interpelacje i wnioski Radnych.
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9. Odpowiedzi Wójta na zapytania, interpelacje i wnioski.
10.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2016 rok:
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.191.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 przedstawienie Uchwały Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.210.2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie opinii
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w sprawie
udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r.,
 przedstawienie opinii przez przewodniczących stałych komisji Rady dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
 dyskusja,
 wystąpienie Wójta,
 glosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 r. i sprawozdania finansowego
– projekt nr 1,
 głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. – projekt nr 2.
1. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. instytucji kultury –
projekt nr 3;
B) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. zakładu opieki
zdrowotnej – projekt nr 4;
C) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty – projekt nr 5;
D) Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2020.
E) Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
F) Zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy.
G) Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań i budżetu przez pomoc społeczną
w 2016 roku.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy Jedlińsk.

i poprosił Radę Gminy o przyjęcie porządku obrad .Rada Gminy w
obecności 13 radnych 13 głosami za przyjęła porządek obrad po
naniesionych poprawkach.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z
XXVIII sesji .
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami za, 2 głosami
wstrzymującymi się - przyjęła protokół XXVIII sesji Rady Gminy.
Ad 4. Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z
XXIX sesji .
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami za i 1 głosem
wstrzymującym się przyjęła protokół z XXIX sesji.
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Ad.5 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał wszystkich z pismami jakie
wpłynęły do biura Rady:
- Pani Rajkowska Krystyna złożyła pismo dotyczące zamiany mieszkania.
- od Dyrektor GCKIKF wpłynęło zaproszenie na wystawę prac malarskich.
- radna Ewa Ofiara złożyła rezygnacje z funkcji przewodniczącej Komisji
Polityki Społecznej.
- mieszkaniec Wielogóry któremu spłonął dom prosi o lokal zastępczy.
- Pani sołtys z Lisowa złożyła protokół z zebrania wiejskiego.
Z biura Rady zostało wysłane pismo do Pana Wójta dotyczyło składu
osobowego komisji na wybór Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w
Jedlińsku. Na to pismo Rada otrzymała od Pan Wójta odpowiedź.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara
poinformowała , że posiedzenie komisji odbyło się 24 maja 2017r.
Komisja opiniowała projekty Uchwał na najbliższą sesję. Pani Ewa Ofiara
poinformowała ,że jako wi-ce przewodnicząca Rady Gminy będzie miała
dyżury w poniedziałki od godz.14-tej do16- tej.
Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP .
Przewodniczący Komisja Środowiska i Gospodarki radny Pan Robert
Rędzia poinformował ,że posiedzenie komisji odbyło się 25 maja 2017 roku
uczestniczyło 7 członków. Komisja procedowała nad projektami Uchwał
głównie nad ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Komisja zaproponowała zmiany w wysokości opłat za odpady segregowane –
7 zł od mieszkańca a za niesegregowane 14 zł. Komisja w obecności 6
członków ( jeden opuścił obrady) Czterech członków Komisji było za
przyjęciem zmian dwóch było przeciw.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wójcik Bogdan poinformował ,że
komisja zajęła się opracowaniem uchwały do RIO w sprawie oceny budżetu za
rok 2016 .
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak zebrał
opinię od poszczególnych Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok.
- Komisja infrastruktury i Rozwoju na 5 członków - 4 osoby były za
przyjęciem budżetu.
- Komisja Polityki Społecznej na 4 członków – 4 osoby były za przyjęciem
sprawozdania z budżetu.
- Komisja Rewizyjna na 4 obecnych członków Komisji – 4 było za przyjęciem
sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
Komisja Gospodarki i środowiska nie zajmowała się budżetem.
Komisja Budżetu i Finansów obecnych 5-ciu członków – 4 osoby były za 1
osoba wstrzymująca.
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Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata
Nowakowska poinformowała, że posiedzenie Komisji odbyło się
19.05.2017r. Członkowie Komisji zajęli się:
- analizą budowy ścieżek rowerowych na trasie Wielogóra–Jedlińsk
- omawianiem projektów Uchwał
( protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny ma stronie BIP )
Ad. 6 Sprawozdanie wójta gminy z działalności międzysesyjnej:
- dokonano wycinki krzaków przy drogach gminnych
- zakupiono i przywieziono żużel kotłowy do miejscowości Bierwiecka Wola,
Jeziorno ,Urbanów, Gutów, Ludwików, Klwaty.
- zakupiono masę asfaltową do łatania dziur w drogach gminnych.
- poprawiono znaki drogowe
- zaczęto kosić pobocza przy drogach gminnych
- została powołana Komisja do szacowania szkód w uprawach w związku z
przymrozkami.
Ad.7, Radna Powiatu Radomskiego Teodozja Bień w pigułce przedstawiła
problemy z terenu gminy Jedlińsk , które czekają na realizacje przez Zarząd
Powiatu:
-usunięcie nieprawidłowości jakie powstały w związku z remontem drogi w
Zawadach Nowych
- wybudowanie zatoki parkingowej przy szkole w Wierzchowinach
- usunięcie krzaków przy wyjeździe na drogę powiatową z Obózka.
- poprawić uchybienia w ramach gwarancji na drodze w Lisowie ( uzupełnić
skarpy, odmulić przepusty, wykonać ciek odprowadzający wodę ). W Lisowie
wyrównać i utwardzić tzw. Rynek przy drodze powiatowej.
- przebudować odcinek drogi w Jedlińsku od Apteki do skrzyżowania z ulicą
Armii Krajowej ( most na Tymiance, parking przy szkole, chodnik w stronę
Piaseczna).
Radny Rady Powiatu p Marian Wikło, przedstawił swoje funkcję społeczne i
samoocenę pracy Rady Powiatu.
Ad 8 Radny Pan Dariusz Lipiński przedstawił problem z
zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Starych Zawadach.
Radna Agata Nowakowska zapytała pana Wójta czy przy zagospodarowaniu
terenu przy PSP w Zawadach Starych będzie wykorzystywany projekt
budowlany gdyż budowa nie jest realizowane w oparciu o projekt.
Radny Kurek Łukasz w sprawie wyjazdowej Komisji Infrastruktury zapytał
czy były konsultacje z wszystkimi sołtysami. W całej gminie występują
problemy , ostatnio z budowy obwodnicy woda była wypuszczana na pola
rolników. Zwrócił uwagę na dokładniejsze łatanie dziur w drogach
powiatowych. W imieniu Zarządu zaprosił na mecz piłki nożnej na stadion do
Jedlińska
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Radna Aneta Żurowska poprosiła :
- o przedstawienie wydatków z działu Rada Gmin i Urząd Gminy
- o ustalenie terminu spotkania z mieszkańcami w Jedlance
- o uporządkowanie poboczy z krzaków i trawy w Jedlance i w tzw.
Kasztankach
- o wszczęcie procedury budowy kanalizacji w Kępinach
Zapytała:
- czy gmina dostała dofinansowanie na wymianę azbestu ?
- czy znany jest Panu Wójtowi projekt budowy gazociągu w Jedlance ?
- o efekt rozmów po odbytym spotkaniu Pana Wójta i Posłów Ziemi
Radomskiej w dniu 9 maja z przedstawicielami ministerstwa, spotkanie
dotyczyło stacji PKP w Bartodziejach ?
- o wyjaśnienie skąd pochodzi kwota 200tyś, którą gmina otrzymała?
-zapytała również o efekt rozmów z Panem Gondkiem , czy w gminie odbędzie
się spotkanie– dotyczy drogi Wierzchowiny-Zielonka ?
- o cel zatrudnienie osoby w GOPS , skąd gmina ma środki na zatrudnienie
nowego pracownika ?
- czy wójt jest spokrewniony, spowinowacony z nowo przyjętym
pracownikiem do GOPS ?
Kierownik GOPS Pani Urszula Romanowska wyjaśniła ,że był w GOPS-ej wakat
po odejściu Pani Pudzianowskiej.
Skarbnik Gminy wyjaśniła ,że 200 tyś to jest akcyza dla rolników .
Radny Dobosz Zbigniew czeka na wycinkę drzew w Ludwikowie , zapytał
również w jakim celu Pan Wójt założył antenę telewizyjną za gminne
pieniądze.
Radny Bogdan Wójcik przedstawił swoje niezadowolenie z działań Komisji
Infrastruktury. Najpierw sołtysi powinni przedstawić problemy w swoich
sołectwach a następnie Komisja powinna dokonać przeglądów nie w
wybranych sołectwach a we wszystkich. Poprosił aby zakazać wjazdu
samochodów ciężarowych na drodze w Klwatce Szlacheckiej.
Radna Ewa Ofiara zgłasza problem częstego wyłączania światła w Bierwcach.
Radny Maciej Makulski zapytał o przebudowę przepompowni na ul.
Targowej jak również zapytał czy gmina może liczyć na pieniądze od Posłów
ziemi radomskiej w II etapie budowy Sali gimnastycznej w Ludwikowie.
Radna Agata Nowakowska zapytała:
- czy zostały złożone wnioski do NFZ na leczenie raka szyjki macicy
- złoży pismo w sprawie ulepszenia dojścia z drogi zbiorczej do przystanku
autobusowego.
- czy gmina wystąpiła do Starostwa o pozwolenie na budowę kanalizacji
- dlaczego gmina nie dostała dofinansowania na odnawialne źródła energii.
- ponawia prośbę o wycinkę drzew przy ul. Sosnowej.
- jaki jest plan pomocy pogorzelcowi z Wielogóry.
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- dlaczego nie ma interpelacji na stronie BIP
Wiceprzewodnicząca RG Pani Agata Nowakowska poinformowała, że dyżury
w gminie będzie miała w piątki rano.
Przewodniczący RG Marcin Drewnowski zgłasza brak trzech lamp
oświetleniowych na Bożej Woli i kruszywa w Wierzchowinach. Zgłosił
potrzebę sprawdzenia i uzupełnieniem znaków drogowych na drogach
powiatowych.
Ad 9. Odnośnie placu zabaw w Zawadach Starych uzgodnił z Panią Dyrektor
PSP i to na ile starczą środki będzie wykonane.
Koszenie traw na poboczach będzie wykonane sukcesywnie.
Odnośnie budowy gazociągu w Jedlance nie ma jeszcze dokładnych informacji.
Ograniczenie tonażowe w Klwatce Szlacheckiej będzie bardziej precyzyjne.
W tym roku ma być robiony projekt na modernizacje linii energetycznej.
Rejestr umów jest już na stronie BIP Urzędu Gminy.
Pan Wójt nie widzi potrzeby spotkania w Urzędzie Gminy z Panem Gondkiem
ponieważ Pan Gondek chce aby z rozmawiała z nim Pani sołtys z Wierzchowin.
Kierownik referatu rolnictwa Pan Piotr Okleja poinformował ,ze odnośnie
azbestu jest podpisana umowa . Wszyscy chętni zapisywani są na listę i
kolejna umowa będzie podpisana.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy.
O godzinie 13.35 wznowiono obrady.
Ad. 10 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk
za 2016 r.
Wice -przewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa Ofiara odczytała Uchwałę
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr
Ra.191.2017. z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Jedlińsk sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik odczytał Uchwałę nr
1/2017
z dnia 27 kwietnia 2017 roku Rady Gminy Jedlińsk w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium, oraz Uchwałę Składu Orzekającego RIO w
Warszawie nr Ra.210.2016 r. z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie opinii o
przedłużonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w sprawie
udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski poprosił
Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii z
przedłożonego przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2016 rok. Wszystkie Komisje pozytywnie oceniły wykonanie budżetu przez
Wójta i większością głosów wnioskują o udzielenie absolutorium.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o dyskusje w sprawie
wykonania budżetu za 2016 rok.
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Radna Aneta Żurowska poinformowała , że w dziale Urząd Gminy – dział
dotyczący wynagrodzeń pracowników, kwoty były zawyżone o prawie 500
tyś, poinformowała, że przeksięgowania z tego działu na inwestycje dla
mieszkańców były słuszną decyzją niektórych radnych. Poinfrmowała
również , że urząd gminy, nie udziela odpowiedzi na pisma, a głównie na
pisma, w którym radna prosi o przedstawienie faktur .
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska udzieliła wyczerpującej odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały nr 1 i poprosił radnych
o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 9 głosami za, brakiem głosów przeciw
i 4 głosami wstrzymującymi się ( A. Nowakowska , A. Żurowska, D. Lipiński
, M. Makulski) podjęła Uchwałę Nr XXX/23/2017 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i
sprawozdania finansowego.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały nr 2 i przystąpiono do
głosowania.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 8 głosami za , barkiem głosów
przeciw i 5 głosami wstrzymującymi ( A. Żurowska, Z. Dobosz, A.
Nowakowska , D. Lipiński, M. Makulski ) podjęła Uchwałę nr XXX/24/2016 w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2016 rok.
Obrady opuścił radny Waldemar Sulisz.
Ad.11 Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk odczytał projekt Uchwały nr 3
i poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła Uchwałę nr.
XXX/25/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego za 2016 rok instytucji kultury.
Przewodniczący Rady przystąpił do procedowanie nad projektem Uchwały nr
4.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 11 głosami za i jednym głosem
wstrzymującym się ( A. Żurowska) podjęła Uchwałę nr XXX/26/2017 w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2016 rok zakładu opieki
zdrowotnej.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do omówienia projektu Uchwały nr
5. W dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka Pan Wójt proponuje w akt. 2
zmianę z 8 zł na 7 zł a pkt. 3 – z 16 zł na 14 zł.
Radna Agata Nowakowska stwierdziła ,że wyższa kwota od firmy która
wygrała przetarg na wywóz śmieci wynika z zawyżonej specyfikacji.
Kierownik Piotr Okleja stwierdził ,że należy prognozować większą ilość
odpadów.
Rada Gminy w obecności 12 radnych - 4 głosami za ( B. Wójcik, R.
Langierowicz, R. Rędzia, Ł.Kurek), - 6 głosami przeciw ( D. Lipiński, A.
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Żurowska, Z Dobosz, A. Nowakowska, H. Krzak, M. Makulski) i 2 głosami
wstrzymującymi się ( M. Drewnowski, E. Ofiara) nie podjęła Uchwały w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
Przewodniczący Rady przystąpił do omówienia projektu uchwały nr 6 i nr 7.
Głos zabrała skarbnik Pani Ilona Starzyńska i szczegółowo omówiła zmiany w
projekcie Uchwały nr 6 i nr 7.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 7 głosami za , 1 głosem przeciw (D.
Lipiński), 4 głosami wstrzymującymi (E. Ofiara, M. Drewnowski,
A. Nowakowska, przyjęła Uchwałę Nr XXX /27/2017 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.rzewodniczący Rady Gminy odczytał
projekt Uchwały 7 i poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych - 7 głosami za , 1 głosem przeciw (D.
Lipiński) i 4 głosami wstrzymującymi się ( E. Ofiara, M. Drewnowski, A.
Nowakowska )podjęła Uchwałę nr XXX/28/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Przystąpiono do procedowania nad projektem nr 8. Powołano Komisję
skrutacyjną w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i
Finansów ( A. Żurowska, H. Krzak, B. Wójcik). Przeprowadzono tajne
głosowanie na wybór przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący odczytał projekt nr 8 podał proponowane składy stałych
Komisji Rady i poprosił radę o głosowanie.
Rada gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za przyjęła Uchwałę nr
XXX/29/2017 w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady
Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 9 i poprosił radę o
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXX/30/2017 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Jedlińsk.
Ad. 12 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula
Romanowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań i budżetu na
Pomoc Społeczną w 2016 roku.
Ad.13 Radny Pan Maciej Makulski zgłosił potrzebę uporządkowanie terenu na
tzw. Targowicy.
Mieszkanka gminy Pani Teresa Partyga złożyła życzenia z okazji Dnia
Samorządowca.
Pan Michalec Karol zapytał o przyczynę podwyżki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zaprosił wszystkich na piknik rodzinny do Wsoli.
Pani Ofiara Agnieszka zapytała kto powinien zajmować się koszeniem trawy
przy Centrum Kultury w Mokrosęku.
Sołtys wsi Wielogóra prosi o wyrównanie ul. Radosnej.
Radna Agata Nowakowska zaapelowała o pomoc mieszkańcowi Wielogóry ,
któremu spłonął dom.
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godzinie 16.10
zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy.
Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski

Protokółowała
Mularska Bronisława
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