Protokół nr XXXVII/2017
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 29 listopada 2017 roku.
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godzinie 09.00 otworzył
obrady sesji. Przywitał wszystkich zebranych . Stwierdził , że na sali obrad jest 14 radnych
, jedna radna nieobecny usprawiedliwiona. Rada jest władna podejmować uchwały.
Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad :
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji.
4.Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącego Rady
-Przewodniczących stałych Komisji Rady
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok – projekt nr 1.
B) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - projekt nr 2
C) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym
stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk - projekt nr
3
D) w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz
zespołu szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest
gmina Jedlińsk - projekt nr 4.
E) w sprawie wprowadzenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 - projekt
nr 5.
F) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok – projekt nr 6
7. Zapytania interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
i poprosił radnych o głosowanie. Rada Gminy w obecności 14 radnych - 14 głosami za
przyjęła przedstawiony porządku obrad.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołów :
- z XXXV sesji.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się przyjęła protokół XXXV sesji Rady Gminy.
- z XXXVI sesji
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi się przyjęła protokół XXXVI sesji Rady Gminy.
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Ad.4 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał wszystkich z pismami jakie wpłynęły do biura
Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
- z referatu Promocji i Rozwoju o zabezpieczeniu środków w budżecie gminy na 2018 rok
na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych.
- Zakładu Gospodarki Komunalnej wpłynął wniosek o przedłużenie czasu obowiązywanie
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Jedlińsk na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bierwcach prosi o zabezpieczenie funduszy na remont
budynku remizy strażackiej.
Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki radny Pan Robert Rędzia
poinformował ,że posiedzenie komisji odbyło się 27.11.2017r. roku. Komisja procedowała
nad projektami Uchwał tematycznie związanymi z najbliższą sesją. Komisja negatywnie
zaopiniowała projekt Uchwały nr 2 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Komisja również negatywnie zaopiniowała projekt Uchwały złożony przez radną Panią
Anetę Żurowską w sprawie wzrostu diet dla radnych.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Henryk Krzak poinformował ,że
Komisja miedzy sesjami miała posiedzenia 28.11.2017r.Komisja zajmowała się projektami
Uchwał nr 1.3.4. W Komisji udział wzięli 6 członków , sekretarz Pan Andrzej Pawluczyk i
Ewa Bartula specjalista d/s oświaty. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty
Uchwał 1,3,4.
Protokół z Komisji jest dostępny na stronie BIP Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik poinformował, że Komisja odbyła
dwa posiedzenia 30.10.2017r. i 28.11.2017r. roku . Obecność na posiedzeniach zapewniała
podjęcie zamierzonych zadań. Tematem pierwszego posiedzenia Komisji była analiza sytuacji
mieszkaniowej w gminie. Na posiedzeniu w listopadzie analizowano wnioski mieszkańców
gminy , które wpłynęły do Urzędu i sposób ich załatwiania. Odnośnie analizy Budżetu Gminy na
2018 rok Komisja przychyliła się do wniosku Przewodniczącego Rady Gminy aby cała Rada
spotkała się razem z Wójtem.
Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata
Nowakowska poinformowała ,że posiedzenie komisji miało miejsce 27.11.2017 r. Komisja
omawiała projekt Uchwały budżetowej gminy na 2018 rok w zakresie inwestycji. Oprócz
stałych członków na posiedzenie przybyli inni radni , mieszańcy i władze gminy.
Stwierdzono ,że potrzebna jest dalsza dyskusja .
Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP Urzędu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Ewa Ofiara z powodów
zdrowotnych jest nieobecna . Relacje z posiedzenia Komisji przedstawiła Wice
przewodnicząca Pani Agata Nowakowska. Posiedzenie Komisji odbyło się 27.11.2017r. w
pełnym składzie. Zapoznano się i dyskutowano nad projektem budżetu na 2018 rok.
Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP Urzędu.
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Ad. 5 . Sprawozdanie wójta gminy z działalności międzysesyjnej:
- przebudowano drogę gminną w Klwatce Szlacheckiej.
- przebudowano drogę gminną w Górnej Woli.
- przebudowano drogę gminną Bierwce-Obózek Cmentarz.
- wykonanie projektu ulicy Lipowej w Jedlińsku.
- wykonanie projektu ulicy Reja w Jedlińsku.
- wycięto krzaki na drogach gminnych w miejscowości: Klwaty, Gutów w kierunku rzeki
Radomki, Płaskowie, Jankach, Bierwieckiej Woli , Mokrosęku.
- wycięto krzaki na placu targowym w Woli Gutowskiej.
- wyremontowano pobocze drogi przy przystanku w miejscowości Jedlanka.
- uzupełniono ubytki na drodze gminnej w Kruszynie.
- zakupiono, przewieziono i wbudowano 201 ton żużla kotłowego do remontu dróg
gminnych wraz z plantowaniem w miejscowości Bierwce i Piaseczno za kwotę 6.922,44 zł
brutto
- „budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grilem) wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną i elementami małej architektury – Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka
Szlachecka”-inwestycja w trakcie realizacji trwają roboty dofinansowanie unijne 89 tys. zł,
- ODDANO DO UZYTKOWANIA 10 listopada 2017. „Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy wiejskiej w Lisowie”. Dotacja 266 tys. zł.
- ZAKOŃCZONO I Etap „Zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra” przy ul. Długiej w
miejscowości Wielogóra na kwotę 98.400,00zł brutto,
- ZAKOŃCZONO ETAP I inwestycji - „Budowa wiaty ogrodowej, siłowni plenerowej, placu
zabaw i zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Gutowie” na kwotę brutto 63960,00zł.
- ZAKOŃCZONO W PAŹDZIERNIKU -Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych
posiadających atesty i certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi normami na
plac zabaw dla inwestycji w miejscowości Płasków w kwocie 8600zł brutto.
- ZAKOŃCZONO „Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Zawady Nowe - w
ramach zadania inwestycyjnego Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Zawady –
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Romanów -zadanie

obejmuje

budowę

21 słupów oświetleniowych,

przewody

oświetleniowe i instalację wysięgników wraz z oprawami oświetleniowymi LED-40W.
Koszt 77957,40zł
- gmina Jedlińsk uzyskała i spieniężyła „białe certyfikaty” w LISTOPADZIE na konto gminy
wpłynęła kwota brutto 55 751,36zł z tego tytułu.
- w projekcie” Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiegoograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy
Jedlińsk” swoją chęć uczestnictwa zadeklarowało 61 beneficjentów w tym 54 osoby chciały
wymienić swoje stare kotły na kotły gazowe natomiast 7 osób na kotły na biomasę.
Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z
dnia 20.09.2017r. została przyznana Gminie Jedlińsk promesa na dofinansowanie ww.
zadania w formie dotacji w wysokości 266 342,50 zł. W efekcie końcowym w projekcie
bierze udział 43 mieszkańców naszej gminy w tym 41 osób wymienia swój stary kocioł na
gazowy natomiast 2 osoby na piec na biomasę. Całkowity koszt zadania wynosi 261 640,22
zł, a dofinansowani z WFOŚiGW 180.298,27 zł. Obecnie mieszkańcy Naszej Gminy montują
już piece, które zostały im dostarczone przez firmę, która wygrała przetarg. Mieszkańcy są
na bieżąco informowani o dokumentach, które muszą być dostarczone do Urzędu Gminy w
celu końcowego rozliczenia inwestycji z WFOŚiGW.
Głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Jedlińsku Pan Mariusz Szczęsny zaapelował
aby policjanci brali udział w zebraniach wiejskich .
Ad.6 Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowanie nad projektami
Uchwał.
Radny Wójcik Bogdan chwilowo opuścił salę obrad.
Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały nr 1 i przystąpiono do głosowania .
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXXVII/51/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 2 i
poprosił Radę o głosowanie.
Na salę obrad powrócił radny Wójcik Bogdan.
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami przeciw , jednym głosem
wstrzymującym się nie podjęła Uchwały w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości.
Przystąpiono do procedowania nad projektem Uchwały nr 3 . Przewodniczący Rady
Gminy odczytał projekt Uchwały.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 13 głosami za , jednym głosem wstrzymującym
się podjęła Uchwałę nr XXXVII/52/2017 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 4.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXXVII/53/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół
podstawowych oraz zespołu szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Jedlińsk .
Przystąpiono do procedowania nad projektem Uchwał nr 5, nr 6.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska omowiła zmiany w budzecie dotyczące
przeksięgowan.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXXVII/54/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2017-2020.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 6 i
poprosił Radę o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXXVII/55/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Ad.7 Radna Danuta Kozłoska w imieniu mieszkancow podziękowała Panu Wojtowi za
zaangazowanie w budowę drogi gminnej I etap Piastow –Poręby.
Radny Marek Janiec zapytał Pana Wojta czy wpłynęła odpowiedz do Urzędu od
Starostwa Powiatowego w Radomiu w sprawie zalewania działki Pana Stachurskiego w
Lisowie.
Pan Wojt odpowiedział ,ze nie ma zadnego pisma od Starostwa w tej sprawie.
Radny Dariusz Lipiński zasugerował ,ze lampy na drodze w Zawadach Starych wiszą ale
nie swiecą .
Pan Wojt odpowiedział ,ze 30 listopada lampy te będą swieciły.
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Radna Agata Nowakowska podziękowała za wycięcie drzewa przy ul. Ceglanej w
Wielogorze. Radna prosi aby w odbiorach inwestycji uczestniczyli radni z danego terenu.
Prosi rowniez o montaz lustra ,ktore zostało zdmuchnięte podczas wichury. Na ul.
Długiej pojawił się problem poniewaz przez plac zabaw biegnie napowietrznie linia
energetyczna nalezy tą linie schowac pod ziemią.
Wojt poinformował ,ze nie widzi problemu aby radni uczestniczyli w odbiorach inwestycji.
Radny Radosław Langirowicz przypomniał ,ze na początku tej kadencji Rady padł
wniosek aby radni uczestniczyli w odbiorach inwestycji.
Radna Danuta Kozłoska informuje ,ze wiata przystankowa w Kaminsku została
zniszczona.
Radny Drewnowski Marcin prosi o załatanie dziur w Wierzchowinach obok posesji
Kaniewskich, prosi rowniez o wycięcie krzakow przy SUW-wie w Wierzchowinach.
Radny Łukasz Kurek zgłasza potrzebę uporządkowania tzw. targowicy po wycince
krzakow. Mieszkancy przy w Woli Gutowskiej posesji 33 proszą o uzupełnienie pobocza
przy przepuscie. Zapytał radnego powiatu Pana Mariana Wikło czy będzie mozliwe przy
przebudowie drogi Jedlinsk – Przytyk – Wieniawa wybudowanie chodnika przez
miejscowosci Gutow i Jankowice.
Radny powiatu Marian Wiłko odpowiedział ,ze nie słyszał o doprojektowaniu chodnika
przez Gutow i Jankowice, w projekcie budzetu powiatu na 2018 rok są zabezpieczone
srodki na wykonanie projektu częsci drogi Wierzchowiny - Lisow i prawdopodobnie w
tym projekcie będzie ujęta zatoka parkingowa przy szkole w Wierzchowinach.
Radna Aneta Zurowska pochwaliła mieszkancow Jedlanki za udroznienie drogi obok
Kurylaka i prosi Pana Wojta o utwardzenie dalszego odcinka tej drogi gminnej. Zapytała
czy wiadomo co z drogą na Zielonkę.
Pan Wojt odpowiedział odnosnie drogi na Zielonce , ze zostanie podjęta decyzja i radni
zostaną powiadomieni.
Ad. 8 Radna Nowakowska Agata zwrociła uwagę ,ze radni zwracają się do jednego
radnego powiatowego a na sali jest dwoch radnych powiatowych.
Radny Marek Jeniec wyjasnił ,ze radni zwracają się do Radnego Wikło poniewaz to on jest
w opcji rządzącej w Powiecie .
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Sołtys wsi Wielogora Pan Dryja Stanisław podziękował Zarządowi Gminy za wykonanie
odwodnienia przy ul. Radosnej.
Mieszkanka gminy Pani Partyga Bozena poinformowała o braku zebran statutowych w
gminie. Przedstawiła ksero jakiegos pisma , ktore goniec na motorku rozwozi po gminie.
Zakonczyła wystąpienie zyczeniami swiątecznymi.
Radna Agata Nowakowska wyjasniła ,ze Pani Paryga ma pismo ,ktore wyszło z Komisji
Infrastruktury na ktore nie przybył Pan Wojt i członkowie Komisji swoje oburzenie
wyrazili w pismie , ktore rozprowadzili po mieszkancach gminy. Na pytanie Sekretarza
Urzędu w jakim celu to pismo zostało rozprowadzane – Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury nie potrafiła odpowiedziec
Radny Wojcik Bogdan stwierdził ,ze to pismo była adresowane do Pana Wojta i nie
powinno trafic do mieszkancow.
Radny Łukasz Kurek zgłosił problem parkingu przy Urzędzie Gminy.
O godzinie 12.40 Pan Marcin Drewnowski Złożył świąteczne życzenia i zamknął obrady
XXXVII sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski

Protokółowała
Teodozja Bień
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