Protokół Nr XIII/2015
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 27 listopada 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska o godz.10.10 otworzyła obrady sesji.
Stwierdziła, że na sali obrad jest 13 radnych, dwoje radnych jest nieobecnych –
nieobecność ta jest usprawiedliwiona. Przywitała radnych, a w imieniu radnych i
własnym przywitała Pana Wójta Gminy Jedlińsk , Pana Sekretarza, Panią Skarbnik,
Panią Mecenas Agatę Bilską, Panią Mecenas Annę Szymańczyk, Dyrektorów,
Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy , Dyrektora firmy „Lerte” Jerzego
Karpińskiego, Pracowników Urzędu Gminy, sołtysów i wszystkich przybyłych na sesję.
Pani przewodnicząca poinformowała, że wpłynął do niej wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad projektu dwóch uchwał nr 11 i nr 12.
Skarbnik gminy, pani Ilona Starzyńska poprosiła Radę o wprowadzenie do porządku
obrad projektu Uchwał nr 11w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy nieodpłatnego użytkowania i projektu uchwały
nr 12 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr VII/35/2015 z dnia 22
maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej w granicach sołectw: Romanów, Urbanów, Zawady Nowe, Gutów,
Ludwików, Mokrosęk, Narty, Płasków, Bierwce, Górna Wola, Nowa Wola i Jedlanka
Pani Skarbnik omówiła i uzasadniła potrzebę wprowadzenia w/w Uchwał do
porządku obrad.
Pani przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad wnioskiem formalnym.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła wniosek o wprowadzenie
do porządku obrad dwóch projektów Uchwał nr 11 i nr 12.
Ad.2 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska odczytała
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącej Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady

6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Informacje zaproszonych gości.
8. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 – projekt nr 1
B ) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – projekt nr 2
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C) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków – projekt nr 3
D) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę– projekt nr 4
E)uchylenia Uchwały Nr XXXI/31/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie częściowej
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk – projekt nr 5
F) uchylenia Uchwały Nr XXVIII/6/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar
położony w miejscowościach Jedlińsk, Piastów i Wsola w gminie Jedlińsk – projekt nr 6
G)określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek leśny – projekt nr 7.
H) zmiany uchwały Nr XII/64/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 8.
I) ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej –projekt nr 9
J) przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jedlińsk Na Lata 2015-2022– projekt nr
10
Dopisany został – projekt nr 11i projekt 12
9. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.

i poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła porządek obrad.
Przewodnicząca poinformowała, że na korytarzu w Urzędzie gminy są pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy z Jedlanki z robótkami ręcznymi wykonanymi
przez uczestników zajęć , prace te są z motywem Bożonarodzeniowym i chętni mogą je
zakupić.
Ad. 3
Przystąpiono do przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 11 głosami za , 1 głosem przeciw i 1 głosem
wstrzymującym się- przyjęła protokół z XII sesji.
Ad.4Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach jakie wpłynęły do biura rady:
- od emerytów ZSP w Wierzchowinach wpłynęła skarga na dyrektor Panią Dorotę
Dobosz dot. nie przestrzegania regulaminu komisji socjalnej.
- pismo od Pana Waldemara Sulisza i sołtysa wsi Wsola Pana Stanisława Prokop dot.
umieszczenia w budżecie na 2016r. budowę drogi Marcelów – Józefówek.
- pismo od sołtysa z Woli Gutowskiej sygnalizujące o wypalaniu plastiku i gumy .
- pismo ze Starostwa Powiatowego w Radomiu o zabezpieczeniu w budżecie gminy
kwoty 250 000 zł na dofinansowanie do przebudowy drogi Nowe Zawady - Bierwce
Szlacheckie.
- pismo od dyrektor GZEAS-u Pani Durak Danuty informujące ,że rozpoczęły się prace
nad obliczeniem dodatku wyrównawczego dla nauczycieli. Planowany projekt Uchwały
przewiduje złożyć do Rady Gminy w nowym roku budżetowym oraz przedstawienie
jakie zadania remontowe zaplanowane w projekcie budżetu oświaty na 2016r.
- Dyrektor PSP w Jedlance złożył prośbę o ogrodzenie boiska szkolnego.
- Radny Pan Marek Janiec w imieniu mieszkańców przedłożył zadania jakie należałoby
wykonać w 2016roku .
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- przedsiębiorcy gminy Jedlińsk złożyli wniosek przeciwko budowie budynku
magazynowo -usługowo-handlowego.
- rada sołecka z Piastowa prosi o umieszczenie w projekcie budżetu na 2016
opracowanie dokumentacji drogi Górna Wieś – Poręby- Chmielniak.
- protokół z zebrania wiejskiego mieszkańców Piastowa z dnia 15.11.2015r.
- wpłynął wniosek z Urzędu gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektów
dwóch Uchwał.
- wpłynęła informacja od Dyrektora ZSP w Wierzchowinach odnosząca się do podziału
środków z funduszu socjalnego .
Rada Gminy odpowiedziała na pismo:
- Pani Agnieszce Owczarek dot. budowy ul. Topolowej w Wielogórze.
- Przedsiębiorcom z terenu gminy Jedlińsk dot. Sprzeciwu budowie budynku
magazynowo- usługowego – handlowego w Jedlińsku.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara odczytała
protokół z posiedzenia komisji z dnia 24 listopada 2015r.
Na Komisji głównie był analizowany projekt uchwały budżetowej Gminy Jedlińsk na
2016r.Pani przewodnicząca zwróciła uwagę na brak w zadaniach inwestycyjnych
budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Bierwcach. Pani przewodnicząca
Komisji poinformowała również o piśmie jakie otrzymała od dyr. GZEAS-u Pani Durak
dotyczącego regulaminu ustalającego dodatki do wynagrodzeń nauczycieli. Pani
Dyrektor poinformowała ,że rozpoczęły się prace w księgowości nad obliczaniem
dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2015 rok. Ze względu na ten fakt oraz w
trosce o uzyskanie bardziej precyzyjnych kwot podwyżek dodatków po
przeprowadzonych rozmowach z Panią Skarbnik Gminy i z przedstawicielami
związków zawodowych powtórne spotkanie odbędzie się w terminie późniejszym.
Ponowny projekt Uchwały przewiduje złożyć do Rady Gminy w nowym roku
budżetowym.
Radny Pan Henryk Krzak wyjaśnił i podał do publicznej wiadomości , że w kwestii
podwyżek dla nauczycieli nie jest winna Rada Gminy.
Przewodnicząca komisji Infrastruktury , Rozwoju i Promocji Pani Agata Nowakowska
przywitała zebranych i poinformowała ,że komisja spotkała się 12 listopada 2015r.
Wszyscy radni przyjęli protokół z poprzedniej komisji. Komisja Infrastruktury
analizowała wstępne założenia inwestycyjne. W pierwszych założeniach
inwestycyjnych znalazły się :
- budowa drogi Piastów – Poręby
- budowa drogi w Jedlance
- budowa drogi Klwaty – Wsola
- budowa drogi Bierwiecka Wola - Czekajów
- budowa ścieżek rowerowych
- budowa ul. Bursztynowej we Wsoli
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- budowa ul. Łąkowej i Północnej w Wielogórze
- remont budynku Urzędu Gminy
- projekt budowy sali gimnastycznej w Ludwikowie
- zadanie związane z termomodernizacją szkoły we Wsoli
- zakup serwera do szkoły w Jedlińsku
- zakup tablicy interaktywnej do szkoły w Wierzchowinach
- zakup komputerów do szkoły w Bierwcach
- zakup maszyny czyszczącej podłóg we Wsoli
- budowa placu zabaw przy szkole w Jedlance
- projekt kanalizacji części wschodnia Wsola
- remont pomieszczeń dla potrzeb GOPS-u Jedlińsk.
Po przedstawionych założeniach inwestycyjnych na 2016 rok wywiązała się dyskusja ,
gdzie głos zabierali członkowie Komisji oraz Pani Dębniak Joanna mieszkanka gminy.
Przewodnicząca Komisji Pani Agata Nowakowska zwróciła się do Radnych o ponowne
zweryfikowanie potrzeb w zakresie uzupełnienia oświetlenia i zgłoszenia tego faktu
celem wypracowania wspólnego zestawienia i przedłożenia Wójtowi do akceptacji.
Dodatkowo zwróciła uwagę aby w przyszłości projektowane i realizowane strefy
rekreacyjne był dedykowane jednocześnie osobom dorosłym i dzieciom. Natomiast
materiały , z których będą wykonywane były dobrej jakości i wandaloodporne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik poinformował ,że między
sesjami Komisja odbyła dwa spotkania : 05.11.2015r. i 20.11.2015r. Przewodniczący
odczytał protokół z posiedzenia. Po dokonaniu kontroli rejestru pism wpływających do
urzędu Gminy za okres od – lipca do października 2015 r. Komisja zaleciła
przygotowanie materiałów. W ramach kontroli wydatków profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych opracowano polecenia do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Na posiedzeniu w dniu 05 listopada 2015 przedstawione zostały wnioski po kontroli
realizacji wybranych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Jedlińsk. I tak
skontrolowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Jedlanka. Inwestycja ta została wykonana zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) oraz zgodnie z załączoną dokumentacją projektową ,
specyfikacją techniczną . Na dzień przygotowania oceny z pozyskanych informacji
wynika , że do wybudowanej sieci kanalizacyjnej nikt się nie podłączył. Przy
termomodernizacji budynku szkolnego w Ludwikowie prace przebiegały zgodnie z
planem, nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Zakres prac został wykonany
rzetelnie i zgodnie z zamówieniem. Przebudowa drogi Klwaty Dwór – Dąbrówka
Komisja i praktyka wykazała ,że szerokość tej drogi 4 m jest nie wystarczająca dla
ruchu samochodów ciężarowych i dla bezpieczeństwa ruchu wskazane jest wyłączenie
ruchu samochodów powyżej 3,5 ton. Po skontrolowaniu drogi w miejscowości Klwatka
Szlachecka nasunęły się następujące uwagi:
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- zachodzi konieczność umiejscowienia słupka ograniczającego wyjechanie poza obrys
drogi na zakrętach aby długie zestawy samochodowe nie niszczyły korytek ściekowych
- brak jest udrożnienia rowu odprowadzającego wodę z całego systemu
odwadniającego.
- pobocze drogi zostało uszkodzone przez rolnika.
Prace remontowo – drogowe na placu szkolnym w Jedlance przebiegały poprawnie.
Przy przebudowie drogi Piaseczno – Mosty stwierdzono drobne niedociągnięcia typu
pielęgnacyjnego , które wykonawca zobowiązał się wykonać. Wymiana kotłowni
węglowej na gazową w szkole we Wsoli została wykonana prawidłowo zgodnie z
wytycznymi projektanta.
Na posiedzeniu w dniu 20.11.2015r. Komisja zajmowała się kontynuacja zadań w
ramach kontroli pism wpływających do urzędu Gminy i kontrola wydatków w ramach
programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. Postanowiono
rozszerzyć materiały do analizy .
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował ,że komisja miała
posiedzenie w dniu 12.11.2015r. wspólnie z komisją infrastruktury. Szczegółowo
omówiła to spotkanie radna Agata Nowakowska . Komisja miała posiedzenie w dniu 26
listopada 2015r. na tym posiedzeniu członkowie skupili się na przeanalizowaniu
materiałów dot. budowy dróg. Komisja stwierdziła ,że przed przystąpieniem do
budowy drogi w danej miejscowości najpierw powinno być uregulowane prawo
własności gruntów pod budowę drogi i mieszkańcy powinni nieodpłatnie przekazać
swoje grunty na ten cel. Poruszyła również aspekt wypłaty odszkodowań związanych z
budową nowych dróg oraz przedstawiła alternatywne inwestycje, które mogą być
wykonywane na terenie gminy z kwot wypłacanych jako odszkodowania przy realizacji
nowej inwestycji drogowej.
Na sesji był nieobecny przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska dlatego Pani
Aneta Żurowska poinformowała ,że komisja między sesjami nie miała posiedzeń.
Ad.6 Pan Kamil Dziewierz wójt gminy przedstawił Pana Andrzeja Pawluczyka jako
sekretarza gminy . Udzielił głosu Panu Jerzemu Karpińskiemu z firmy „Lerte”.
Pan Karpiński Jerzy przedstawił się i omówił zakres działań firmy oraz chęć
rozbudowania swojej inwestycji w Gminie Jedlińsk. Inwestycja ma polegać na
wybudowaniu hali produkcyjno – magazynowej o pow. 20 tyś m 2 z budynkiem
biurowym. Łącznie zatrudnienie by znalazło około 120 osób. Wójt przedstawił
inwestorowi działki będące w zasobach gminnych, które mogą być przeznaczone pod
wyżej wymienioną inwestycję. Radna Agata Nowakowska zapytała Wójta czy działka,
która został wskazana potencjalnemu inwestorowi zostanie wydzierżawiona czy
sprzedana Panu Jerzemu Karpińskiemu z firmy „Lerte”. Pan Jerzy Karpiński
odpowiedział ,że będą robić wszystko aby tą działkę nabyć pod ta konkretną
inwestycję.
Ad. 7Radny pan Marcin Drewnowski zapytał czy jest możliwe w Wierzchowinach na
drodze powiatowej wybudować kryty rów który by spełniał rolę parkingu przy szkole.
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Radna Danuta Kozłoska poprosiła aby zainterweniować w Powiatowej Dyrekcji Dróg i
wybudować ,utwardzić pobocze przy drodze powiatowej w Piastowie.
Pani przewodnicząca ogłosiła o godz. 11.10 przerwę.
O godz. 11.20 wznowiono obrady.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy poinformował co zostało z zrobione w gminie od
ostatniej sesji i tak :
- dokonano wycinki krzaków przy drodze gminnej Jeziorno . Bierwce, Kruszyna,
- zakończono i odebrano drogę Piaseczno – Mosty,
- kontynuacja montażu tablic informacyjnych dla sołectw,
- odbiór oświetlenia ulicznego.
Pan Wójt poinformował , że odbyło się spotkanie przedstawicielami zakładu
energetycznego i uzyskał informacje ,że zakład ma środki na przebudowę linii
energetycznej co zmniejszy awaryjność w dostawach prądu.
Odbyło się również kilka spotkań na terenie gminy Jedlińsk z przedstawicielami
gazowni i tam gdzie będzie duże zainteresowanie ze strony mieszkańców na przyłącza
gazowe będzie możliwość wybudowania linii gazowej.
W najbliższym czasie Wójt odbędzie spotkanie w GDDKiA w Grójcu odnośnie
bezpieczeństwa pieszych na drodze E-7 jak i dalszego przeznaczenia starego mostu na
rzece Radomce w Jedlińsku.
Wójt poinformował również ,że są zastrzeżenia do nowo wybudowanej drogi
powiatowej w Lisowie. Nie był przy odbiorze a mieszkańcy zgłaszają miedzy innymi ,że
są pozapychane przepusty i źle zrobiony odpływ wody.
Pan Wójt przekazał również informacje dotyczącą Światowych Dni Młodzieży w
2016r.W gminie Jedlińsk ma być młodzież z Rosji , Włoch i Hiszpanii. Pan Wójt
zamierza, po rozmowie z biskupem, przeznaczyć z budżetu gminy – 30 000,00 zł na
noclegi itp., dla uczestników tego wydarzenia .
Ad.8Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska odczytała projekt Uchwały nr 1
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i projekt nr 2 w sprawie Wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2015r. i poprosiła radnych o przegłosowanie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniował projekt uchwały
nr 1 i projekt uchwały nr 2.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła uchwałę nr
XIII/68/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jedlińsk na lata
2015-2019.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła uchwałę nr XIII/69/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 3 i projekt uchwały nr 4 .
Spytała , czy Rada może wprowadzić obniżki w zaproponowanych w uchwale stawkach
za wodę i kanalizację , ponieważ na terenie Jedlanki jest kanalizacja i uważa , że ta cena
jest za wysoka. Głos zabrał Radca Prawny Pani Agata Bilska wyjaśniła , że jeżeli radni
nie podejmą Uchwały zatwierdzającej taryfy za odprowadzenie ścieków i wody to
musza podjąć w formie uchwały odmowę przyjęcia taryf za ścieki i wodę, ale tylko z
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tego powodu jeżeli będzie naruszony konkretny przepis prawny. Jeżeli uchwała jest
zgodna pod względem prawnym to Uchwałę o odmowie przyjęcia może by dotknięta
wadą nieważności. Kierownik ZGK Pan Dariusz Tępiński przedstawił zasadność
podwyżek taryfy za wodę i ścieki. Radny Pan Radosław Langierowicz przedstawił swoje
wątpliwości co do podwyższania opłat na wodę i ścieki.
Radna Pani Ewa Ofiara zasugerowała ,że zabrakło obrad Komisji Gospodarki i
Środowiska , która by bliżej przyjrzała się odpłatności za wodę i ścieki.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 9 głosami za i 4 wstrzymującymi się przyjęła
uchwałę nr XIII/70/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 8 głosami za i 5 głosami wstrzymującymi się
przyjęła uchwałę nr XIII/71/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę.
Pani Aneta Żurowska odczytała projekt uchwały nr 5 i poprosiła Pana Grzegorza
Walczaka o zabranie głosu i uzasadnienia w/w Uchwały.
Głos zabrał radny Waldemar Sulisz przedstawił swoje wątpliwości co do projektu
uchwały nr 5.
Pani skarbnik odpowiedziała ,że zostały zabezpieczone środki finansowe pod projekt
w/w Uchwały
Następnie głos zabrał radny Radosław Langierowicz zapytał Pan Pawła Wasilewskiego
(urbanistę) czy po zmianie przepisów jeżeli Rada podejmie Uchwałę na częściowe
zagospodarowanie „to może być czy będzie uchylona”. I na jakim etapie realizacji jest
Uchwała z 22 maja 2015r.
Pan Paweł Wasilewski odpowiedział ,że nie jest w stanie przewidzieć jak zachowa się
Wojewoda co do w/w Uchwały. Do tej pory Wojewoda uchylał ze względu „ na istotne
naruszenie trybu” lub „ rażące naruszenie zasad”.
Radna Pani Agata Nowakowska zapytała Pana Pawła Wasilewskiego o Ustawę z
9.10.2015 o rewitalizacji. Zapytała czy Gmina nie powinna najpierw przystąpić do
sporządzenia gminnego programu rewitalizacji a dopiero później podejmować
Uchwały odnośnie zagospodarowania przestrzennego.
Pan Paweł odpowiedział ,że jeżeli chodzi o kwintesencję regulacji Ustawy
o rewitalizacji może ona się odbywać według procedury jaka jest zawarta w Ustawie
albo o ile w dokumentach planistycznych jest wskazany teren zdegradowany można się
posłużyć ustaleniami studium. Nie ma reguły która z metod jest korzystniejsza.
Pani przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie projektu nr 5. Rada Gminy w
obecności 13 radnych - 9 głosami za i 4 – wstrzymującymi przyjęła Uchwałę nr
XIII/72/20115w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/31/2014 Rady
Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie częściowej zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk.
7

Pani przewodnicząca przystąpiła do omówienia projektu uchwały nr 6. Odczytała ten
projekt . Wśród radnych rozpoczęła się dyskusja , nad celowością przyjmowania tej
uchwały. Radny Radosław Langierowicz zapytał, czy podjęta Uchwały w sprawie
uchylenia nie zaburzą planu zagospodarowania już podjętego. Pan Grzegorz Walczak
wyjaśnił ,że Uchwała w/w ma zaprzestanie dalszych prac nad terenami stawów. W
związku z brakiem konkretnych wyjaśnień i wątpliwościami radnych uchwała ta nie
została przyjęta.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 9 – głosami przeciw i 4 – głosami
wstrzymującymi się nie przyjęła Uchwały o uchylenia Uchwały Nr XXVIII/6/2014 Rady
Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony
w miejscowościach Jedlińsk, Piastów i Wsola w gminie Jedlińsk.
Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do przegłosowania projektu Uchwały nr 7.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami za przyjęła Uchwałę Nr
XIII/73/2015 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska odczytała projekt Uchwały nr 8.
Rada gminy Jedlińsk w obecności 13 radnych – 13 głosami zaprzyjęła Uchwałę nr
XIII/74/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia
28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 9 i poprosiła radnych o
przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła Uchwałę nr XIII/75/2015
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
Pani Aneta Żurowska przystąpiła do odczytania projektu Uchwały nr 10 i otworzyła
dyskusje w tym temacie.
Radna Pani Agata Nowakowska poinformowała , że na komisji infrastruktury Pan
Grzegorz Walczak udzielił wyczerpujących wyjaśnień odnośnie w/w projektu Uchwały.
Pan Radny Henryk Krzak poleca w/w projekt Uchwały jako znakomity materiał
statystyczny.
Rada Gminy w obecności 13 radnych - 13 głosami za przyjęła Uchwałę
nr XIII/76/2015przyjęcia i zatwierdzeniaSTRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
GMINY JEDLIŃSK NA LATA 2015-2022.
Przewodnicząca RG odczytała projekt Uchwały nr 11. I poprosiła radnych o
przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła
Uchwałę nr XIII/77/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy nieodpłatnego użytkowania.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 12 poprosiła
Pana Pawła Wasilewskiego o wyjaśnienia dot. w/w Uchwały. Następnie poprosiła radę
o przegłosowanie.
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Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła Uchwałę nr XII/78/2015
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Jedlińsku Nr VII/35/2015 z dnia 22 maja
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej w granicach sołectw: Romanów, Urbanów, Zawady Nowe, Gutów,
Ludwików, Mokrosęk, Narty, Płasków, Bierwce, Górna Wola, Nowa Wola i Jedlanka.
Przewodnicząca Rady Gminy pani Aneta Żurowska ogłosiła 5 minut przerwy.
O godz.13.30 wznowiono obrady.
Ad.9 Pierwszy zabrał głos radny Sulisz Waldemar. Oświadczył , że bierze pełną
odpowiedzialność za to co powie a mianowicie „mamy w grupie radnych gangstera”
Złożył wniosek formalny o wyciągniecie konsekwencji od radnego , który zachowuje się
skandalicznie. Przewodnicząca Pani Aneta Żurowska przyjęła wniosek i oświadczyła ,że
na najbliższej sesji chce powołać Komisje Statutową, być może trzeba będzie powołać
Komisje Etyki. Radni Henryk Krzak i Aneta Żurowska w nawiązaniu do wypowiedzi
kolegi Sulisza potwierdzili, że również mieli telefony o obelżywej treści.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie radnych wniosek:
- czy na najbliższej sesji Rady ma być przygotowana Uchwała o powołanie Komisji
Statutowej i poprosiła radnych o przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 13 radnych
– 11 głosami za i 2 wstrzymującymi się przyjęła wniosek o powołanie Komisji
Statutowej.
Przewodnicząca rady Gminy poprosiła radnych o przegłosowanie w sprawie powołania
Komisji Etyki.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 10 głosami zai 3 wstrzymującymi się przyjęła
wniosek o powołanie Komisji Etyki.
Radna Ewa Ofiara podziękowała za przygotowanie ankiety odnośnie dostaw energii.
Zapytała czy możliwy jest gazociąg w miejscowości Bierwce.
Poinformowała, że w dalszym ciągu mieszkańcy maja utrudnienie dojazdu do swoich
domów ( interwencja w tej sprawie była już wcześniej). Pani Ewa Ofiara zgłosiła
również ,że w miejscowości Kruszyna brak jest 5 lamp oświetleniowych. Radna Pani
Ewa Ofiara poprosiła o interwencję w sprawie wycięcia drzewa na prywatnej posesji
ponieważ zagraża to bezpieczeństwu.
Pan Wójt odpowiedział , że jeżeli chodzi o umożliwienie dojazdu do domostw chciałby
to zrobić komisyjnie, powbijać słupki tzw graniczniki . Gazociąg w kierunku Bierwiec na
dzień dzisiejszy ma małe szanse. A wycinką drzew na prywatnych posesjach gmina się
nie zajmuje.
Radna Danuta Kozłoska zasygnalizowała ,że jeżeli do budowy zachodniej obwodnicy
Radomia samochody będą jeździły przez Piastów to należałoby zadbać o
bezpieczeństwo pieszych i zrobić szersze pobocza.
Radny Pan Robert Rędzia odniósł się do odszkodowań za działki na których będą
inwestycje i Rada powinna to ograniczyć i ujednolicić.
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Radny Marcin Drewnowski zapytał na jakim etapie jest Uchwała odnośnie cmentarza w
Bierwcach. Pan Grzegorz Walczak odpowiedział, że trwają przygotowania do poprawy
studium.
Ad.11Radny Pan Dobosz Zbigniew poprosił :
- o wycięcie drzew na działkach gminnych przed szkołą na Ludwikowie.
- o oczyszczenie rowu w miejscowości Narty
- usuniecie 4 topoli , które rosną w pasie drogowym naprzeciwko posesji nr 4 .
Pani Dębniak Joanna chciałaby się odnieść do kwestii zastraszania, cieszy się z faktu
powołania komisji etyki ale ma pewne obawy. Jest zainteresowana składem komisji
etyki i uważa ,że powinny w niej znaleźć się osoby z autorytetem a nie z jednego
ugrupowania. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za uwagi .Pan Sulisz
Waldemar poinformował , że Rada decyduje i Rada powołuje komisje w stosunku do
radnych nie do społeczeństwa czy pracowników Urzędu. Pan Radosław Langierowicz
powiedział, że szkoda czasu niektórych którzy chcą działać dla dobra tej gminy i
koncentrować się na potrzebach ludzi , przewodniczący Rady powinien kumulować
Radę nie może być stronniczy. Poprosił Panią Przewodnicząca aby ukierunkowała tą
Radę na działania dotyczące gospodarności gminy i potrzeby mieszkańców. Radny
Langierowicz zapytał radnych czy ta Rada sama w sobie ma tyle etyki by powoływać
Komisje Etyki.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska poinformowała ,że następna sesja
Rady Gminy odbędzie się 29 grudnia 2015r. i o godzinie 14.30 zamknęła posiedzenie
XIII sesji.
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