Protokół nr XXXIX/2018
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 12 stycznia 2018 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 15 radnych.
Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad :
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji.
4.Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącego Rady
-Przewodniczących stałych Komisji Rady
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6.Przyjecie Uchwały Budżetowej Gminy Jedlińsk na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.
- przedstawienie opinii stałych Komisji Rady oraz Komisji Budżetu i Finansów przez
przewodniczących Komisji.
- odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.527.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018
oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.
- stanowisko Wójta w sprawie opinii stałych Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
- stanowisko Wójta w sprawie wprowadzenia ewentualnych poprawek do projektu
Uchwały Budżetowej.
- głosowanie projektu Uchwały nr 1.
7. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018- 2026
- odczytanie projektu Uchwały
- odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.528.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie Uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026.
- stanowisko Wójta
- dyskusja
- głosowanie projektu Uchwały nr 2
8. Podjęcie Uchwał w sprawie:
A) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat –
projekt nr 3.
B) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk – projekt nr 4.
C) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – projekt nr 5
D) uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2018 rok – projekt
nr 6.
9. Zapytania interpelacje i wnioski radnych.
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10. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
11.Sprawy różne.
12. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Pan Wójt poprosił o wprowadzenie zmian w porządku obrad a mianowicie punkt 8 przenieść
po punkcie 5.
Radna Pani Aneta Żurowska zgłosiła uwagę do porządku obrad aby w punkcie 6 dopisać –
odczytanie Uchwały Budżetowej na 2018 rok , - dyskusję nad projektem Uchwały
Budżetowej.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o głosowanie w sprawie przyjęcia poprawek do
porządku obrad.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła dopisanie poprawek do
porządku obrad.
Radni przystąpili do głosowania porządku obrad z naniesionymi poprawkami.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami za przyjęła przedstawiony porządku
obrad.
Ad.3 Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołów :
- z XXXV sesji.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 13 głosami za, 2 głosami wstrzymującym się przyjęła protokół XXXVII sesji Rady Gminy.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosami za, 3 głosami wstrzymującymi się przyjęła protokół XXXVIII sesji Rady Gminy.
Ad.4 Przewodniczący Rady Gminy zapoznał wszystkich z pismami jakie wpłynęły do biura
Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
- pismo od mieszkańca Wsoli
- informacje z Ministerstwa Infrastruktury odnośnie mieszkania 500 plus.
- protokoły z zebrań wiejskich z Jedlanki i Wielogóry.
Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki radny Pan Robert Rędzia
poinformował ,że posiedzenie komisji odbyło się 11.01.2018 r. o 08.00 godz. Na siedmiu
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło pięciu. Komisja procedowała nad projektami
Uchwał tematycznie związanymi z najbliższą sesją. Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt Uchwały nr 3 i projekt nr 4. Komisja również procedowała nad projektem Uchwały
Budżetowej na 2018 rok , członkowie komisji będą głosować na dzisiejszej sesji zgodnie ze
swoim przekonaniem.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Henryk Krzak poinformował ,że
Komisja miedzy sesjami miała zaplanowane posiedzenie na 08.01.2018r. Ale ponieważ
pięciu członków Komisji brało udział w Komisji Infrastruktury i tam wyrazili swoją opinię
odnośnie projektów Uchwał na dzisiejszą sesję odstąpiono od w/w posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik poinformował, że Komisja odbyła
posiedzenie w styczniu . Tematem posiedzenia było ustalenie planu pracy na rok 2018 i analiza
projektu Budżetu na 2018 rok
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju Pani Agata Nowakowska
poinformowała ,że posiedzenie komisji miało miejsce 05.01.2018 r. W posiedzeniu Komisji
udział wzięli; członkowie Komisji , radni , Wójt Gminy, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.
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Głównym tematem posiedzenia Komisji było omawianie projektu Uchwały budżetowej
gminy na 2018 rok w zakresie inwestycji.
Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP Urzędu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Pani Ewa Ofiara poinformowała ,że
odbyły się trzy posiedzenia. Głównym tematem tych posiedzeń była dyskusja i
wypracowanie stanowiska nad projektem Uchwały Budżetowej gminy na 2018 rok.
Protokół z posiedzenia Komisji jest dostępny na stronie BIP Urzędu.
Ad. 5 . Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej:
1. Naprawiono wyrwę w jezdni na drodze gminnej w miejscowości Kruszyna.
2.Ułożono kostkę wokół kapliczki wraz z montażem ogrodzenia w miejscowości Kamińsk .
3.Wycięto krzaki na poboczach od Domu Pomocy Społecznej do mostu w miejscowości
Jedlanka.
4.Posprzątano śmieci przy drodze Jedlanka Kasztanki w stronę Domu Pomocy Społecznej.
5.Uzupełniono pobocze na drodze gminnej w Woli Gutowskiej.
6.Uzupełniono ubytki w jezdni na ul. Lipowej w Jedlińsku.
7.Uzupełniono destruktem ubytki w jezdni w Romanowie ,Jedlance-Kasztanki oraz w
Wielogórze na ul. Kościelnej i ul. Słonecznej.
8.Poprawiono uszkodzone znaki drogowe na ul. Stawnej i ul. Kościelnej w Wielogórze.
9.Poprawiono wjazd na ul. Sienkiewicza w Jedlińsku od strony ul. Energetyków.
10.Posprzątano wycięte krzaki-gałęzie przy drodze gminnej w miejscowości JedlankaKasztanki.

Ad.6 Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowanie nad projektami
Uchwał.
Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały nr 3 i przystąpiono do głosowania .
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę nr XXXIX/3/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do
3 lat.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt Uchwały nr 4.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 10 głosami za , jednym głosem przeciw i 4
głosami wstrzymującymi się podjęła Uchwałę nr XXXIX /4/2018 w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk.
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Przystąpiono do procedowania nad projektem Uchwały nr 5 . Przewodniczący Rady Gminy
odczytał projekt Uchwały.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 11 głosami za , jednym głosem przeciw i 3
głosami wstrzymującym się podjęła Uchwałę nr XXXIX/5/2018 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały nr 6.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za podjęła Uchwałę nr
XXXIX/6/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Jedlińsk na rok 2018.
O godz. 10.20 przewodniczący RG ogłosił 15 minut przerwy.
O godz. 11.00 wznowiono obrady.
Ad.7 Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do procedowania nad projektem Uchwały
Budzetowej Gminy Jedlinsk na rok 2018 - tj. projekt nr 1 .
Radna Aneta Zurowska zgłosiła do Przewodniczącego Rady Gminy wniosek formalny ,
ktory dotyczył zmian w projekcie budzetu gminy na 2018 rok i przegłosowanie go podczas
sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny radnej Anety
Zurowskiej.
Rada Gminy w obecnosci 15 radnych – 15 głosami za przyjęła wniosek .
Przewodniczący RG Pan Marcin Drewnowski o godzinie 11.45 ogłosił przerwę w obradach
30 minut.
O godzinie 12.15 wznowiono obrady.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski odczytał pierwotny projekt Uchwały
Budzetowej Gminy Jedlinsk na 2018 rok .
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wojcik odczytał Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu nr
Ra.527.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Jedlińsk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania
deficytu budżetowego.
Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk Pan Marcin Drewnowski przystąpił do głosowania
nad projektem Uchwały Budżetowej – projekt nr 1 po wprowadzonych poprawkach.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
XXXIX/1/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie Uchwały
Budżetowej na 2018 rok.
Ad.8 Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk Pan Marcin Drewnowski odczytał projekt nr 2
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018 – 2016.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik odczytał Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu nr
Ra.528.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Jedlińsk projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018 – 2026.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski przystąpił do głosowania nad
projektem Uchwały nr 2.
Rada Gminy w obecności 15 radnych - 15 głosami za przyjęła Uchwałę nr XXXIX/2/2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlinsk na lata 2018-2026.
Ad.9 Radny Maciej Makulski zaproponował wymianę koszy na smieci przy przystankach
autobusowych i poprosił o jeszcze jeden kurs autobusu „A”.
Pan Wojt odnosnie koszy zweryfikuje sprawę a co dotyczy autobusu „A” przewoznik nie
przewiduje dodatkowych kursow.
Radna Aneta Żurowska dopytała co z opodatkowaniem lotniska w Piastowie w latach
2016-2017. Zmiana Ustawy nastąpiła w roku 2016 , na poprzedniej sesji Rada Gminy nie
przyjęła Uchwały odnosnie zwolnienia z podatku od 2018 roku. Co z rokiem 2016 i 2017.
Pani Skarbnik wyjasniła ,ze własciciel lotniska jest zobligowany do korekty złozenia
deklaracji podatkowej za 2016 i 2017 rok i uregulowania zaległosci .
Radna Agata Nowakowska jest zdziwiona dlaczego z Aeroklubu w Piastowie zostały
przyjęte błędne deklaracje podatkowe
prosi rowniez:
-o montaz lustra na ul. Długiej w Wielogorze
-o pilne rozwiązanie problemu z napowietrzną linią energetyczną na placu zabaw w
Wielogorze .
- uporządkowanie ul. Sosnowej
- o wykonanie bezpiecznego dojscia do przystanku autobusowego na ul. Warszawskiej w
Wielogorze.
- interwencję aby pracownik Urzędu Gminy przygotował do RG informację dotyczącą
zapytan ofertowych od firm odnosnie druku Panoramy Gminy Jedlinsk.
Pani skarbnik wyjasniła ,ze deklaracje podatkowe z Aeroklubu w Piastowie zostały błędnie
złozone z powodu niedoinformowania pracownika.
Radna Ofiara Ewa prosi o montaz koszy na smieci i w punkcie newralgicznym na łuku
drogi w Kruszynie o załozenie lampy oswietleniowej. Zapytała rowniez dlaczego nie został
umieszczony w Panoramie Jedlinska jej artykuł z Komisji Budzetu i Finansow co
potwierdza wydrukiem ze skrzynki e-mail.
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Pan Wojt odpowiedział ,ze na Komisji pracownik gminy wyjasnił ,ze w/w artykułu nie
otrzymał na skrzynkę e-mail i to było przyczyna ,ze ten artykuł nie znalazł się w gazetce.
Radny Marcin Drewnowski ponownie prosi o zalatanie dziur w Wierzchowinach przy
posesji nr 1,2,4,5 i około 60 , wycięcie krzewow przy stacji kolejowej i wyrownanie drogi w
miejscowosci Huta.
Radna Danuta Kozłoska oswiadczyła ,ze z gmina wspołpracuje około 20 lat najpierw jako
sołtys i radna i nigdy nie odmowiła budowy zadnej drogi i ma nadzieje , ze droga w
Piastowie będzie wybudowana .
Głos zabrała mieszkanka wsi Mokrosęk Pani Dobrowlska Krystyna zgłosiła potrzebę
wybudowania drogi gminnej w Mokrosęku. Zapytała ,czy po tej drodze mogą jezdzic
samochody z duzym ładunkiem jest to droga gruntowa i samochody te rozjezdzają w/w
drogę.
Radny Sulisz Waldemar podziękował wszystkim radnym za głosowanie za wybudowaniem
drogi gminnej Wsola – Marcelow.
Radny Dobosz Zbigniew prosi o wywiezienie destruktem na drogę o dł. 200m drogi do Pani
Dobrowolskiej .
Radny Rędzia Robert podziękował za działania charytatywne koordynatorowi Szlachetnej
Paczki – Agnieszce Miga i koordynatorowi Paczki dla Rodakow i Bohaterow na Kresach
(Litwy) – Teodozji Bien.
Radna Aneta Zurowska zachęcała do brania udziału w akcji Wielkiej Orkiestrze Swiątecznej
Pomocy i ma nadzieję ,ze rowniez w Panoramie Jedlinskiej będzie poswięcone dla WOSP
tyle samo miejsca co i Szlachetnej Paczce.
Mieszkaniec Lisowa Pan Gruszka poprosił przewodniczącą Komisji Infrastruktury o wizję
w terenie celem sprawdzenia stanu drogi gruntowej na łąkach w Lisowie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marcin Drewnowski o godzinie 13.30 zamknął obrady
XXXIX sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Obradom Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Drewnowski

Protokółowała
Teodozja Bień
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