Protokół Nr XIV/2015
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 29 grudnia 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska o godz.10.10 otworzyła obrady sesji.
Stwierdziła, że na sali obrad jest 15 radnych. Przywitała radnych, a w imieniu radnych i
własnym przywitała Pana Wójta Gminy Jedlińsk , Pana Sekretarza, Panią Skarbnik,
Przewodniczącą Rady Powiatu, radnych powiatowych, Prezesa Zarządu Okręgowego
Związku Kombatantów RP Pana Adolfa Czekaj oraz wi-ce Prezesa porucznika Jerzego
Kłosowskiego, Pana Cezarego Nobis – pracownika KRUS-u, Dyrektorów, Kierowników
Jednostek Organizacyjnych Gminy , Pracowników Urzędu Gminy, sołtysów i wszystkich
przybyłych na sesję.
Pani przewodnicząca Rady Gminy przed przystąpienie do głosowania nad porządkiem
obrad zapytała radnych czy nie maja uwag. Przewodniczący Komisji Budżetu Pan
Henryk Krzak złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów 7 i 8 tj. przyjęcia
uchwały budżetowej na 2016 rok – projekt nr 1 i przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016-2019 – projekt nr 2.
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz , który poprosił aby przyjąć projekt
budżetu na 2016r. uważa ,że projekt budżetu jest dopracowany i wszystko zostało
wyjaśnione.
Pani Aneta Żurowska przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do głosowania nad
wnioskiem formalnym złożonym przez przewodniczącego Komisji Budżetu tj.
wyrzucenie z porządku obrad projektu Uchwały nr 1 i projektu Uchwały nr 2 i
przełożeniem ich do procedowania w innym terminie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 9 głosami za, 4 głosami przeciw i 2 głosami
wstrzymującymi przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad dwóch projektów
Uchwał nr 1 i nr 2.
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

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacje zaproszonych gości.
7. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 – projekt nr 1
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B ) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – projekt nr 2

C) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2016rok– projekt nr 3
D)uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2016 rok – projekt nr 4
E) powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlińsk – projekt nr 5
F) terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
projekt nr 6
G) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk – projekt nr 7
H) 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 opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 8
I) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej – projekt nr 9
J) nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku – projekt nr 10
K)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla
gminy Jedlińsk na lata 2016-2020 – projekt nr 11
L) wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jedlińsku – projekt nr 12
Ł)odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
obszar w miejscowościach Jedlińsk, Piastów i Wsola w gminie Jedlińsk wskazany Uchwałą Nr
XXVIII/6/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014r.- projekt nr 13
M) rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach - projekt nr 14
N) ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej – projekt nr 15.
8. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy Jedlińsk.

i poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 10 głosami za i 5 głosami wstrzymującymi
przyjęła porządek obrad.
Ad. 3 Przystąpiono do przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 12 głosami za ,3 głosami wstrzymującymi przyjęła protokół z XIII sesji.
Ad.4 Pani Aneta Żurowska poprosiła o zabranie głosu przez Prezesa Zarządu
Okręgowego Związku Kombatantów RP , który podziękował Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jedlińsku Pani Bożenie Starzyńskiej za współpracę. Prezes Pan
Adolf Czekaj poprosił o udekorowanie Pani Bożeny Starzyńskej odznaką za zasługi dla
Rzeczpospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych.
Przewodnicząca Rady poinformowała o pismach jakie wpłynęły do biura rady od
ostatniej sesji:
- wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej w Radomiu o udzielenie informacji czy i
kiedy Rada Gminy podjęła Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i deklaracji podatkowych.
- wpłynęło pismo z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z
prośba o przedłużenie terminu złożenia sprawozdania.
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- do wiadomości Rady Gminy wpłynęło pismo z referatu Promocji i Rozwoju
Gospodarczego o zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie kontroli
stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych.
- wpłynęło sprawozdanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z przeprowadzonych szkoleń i wycieczek .
- wpłynął wniosek z firmy Casino Poland w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna
gry w budynku zlokalizowanym w kompleksie budynków hotelu „ U Grubego”
położonych w Wielogórze.
- do wiadomości Rady Gminy wpłynęły dwie opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej
dot. Uchwały Budżetowej.
- wpłynął protokół z zebrania wiejskiego w Lisowie z dnia 16.12.2015r.
Pani Aneta Żurowska w imieniu całej Rady Gminy podziękowała wszystkim za życzenia
Świąteczne i Noworoczne.
Głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu Pan Henryk krzak, który zapewnił ,że
komisja chce aktywnie uczestniczyć w tworzeniu budżetu i jest w stanie do następnej
sesji bardziej wnikliwie i dokładnie przeanalizować Uchwałę Budżetowa na 2016 r. z
którego będą wszyscy zadowoleni.
Radny Pan Radosław Langierowicz zaproponował aby nad Uchwałą Budżetową
pracowały wszystkie komisje , bo wychodzi na to ,że Komisje procedowały podjęły
wspólne stanowisko a Komisja Budżetu to zanegowała.
Radny Pan Waldemar Sulisz wyjaśnił ,że to Pan Wójt przedkłada Uchwałę Budżetową a
nie Radni.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara odczytała protokół z
posiedzenia komisji. Poinformowała, między innymi że Komisja miała spotkanie w dniu
17 grudnia 2016r. Przewodnim tematem było zaopiniowanie projektu Uchwały
Budżetowej gminy Jedlińsk na 2016 rok, organizacja wigilii na rynku.
Radni zwrócili się do kierownika GOPS-u z zapytaniem jak wygląda pomoc dla
najbiedniejszych rodzin w okresie świątecznym i zimowym.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt Uchwały Budżetowej na 2016
rok. w działach dotyczących zakresu prac Komisji.
W zastępstwie za przewodniczącego Komisji Gospodarki i Środowiska głos zabrał
radny Pan Maciej Makulski. Poinformował ,że komisja miała posiedzenia w dniu 21
grudnia 2016r. Odczytał porządek obrad Komisji . Przyjęli protokół z posiedzenia
ostatniej komisji , zapoznali się z pismami jakie wpłynęły do Komisji ( pismo od sołtys
wsi z Woli Gutowskiej, pismo od Pana Piotra Wilkowskiego). Pani sołtys z Woli
Gutowskiej otrzymała już odpowiedź na pismo natomiast pan Wilkowski zwrócił się do
Komisji aby mógł być stronom w postępowaniu w sprawie budowy sklepu
wielofunkcyjnego. Radny Maciej Makulski stwierdził , że wszyscy członkowie Komisji
pozytywnie zaopiniowali Uchwałę Budżetową w działach dotyczących prac komisji.
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Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Rozwoju i Promocji Pani Agata Nowakowska
odczytała protokół z posiedzenia Komisji z dnia 21 grudnia 2016r. Komisja zajmowała
się między innymi kontrolą z realizacji przebudowy oświetlenia na terenie gminy
Jedlińsk. Komisja również poddała analizie wydatki inwestycyjne przedstawione
w Budżecie i zaproponował wypracowanie alternatywnego planu budżetowego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Pan Bogda Wójcik poinformował ,że komisja
od ostatniej sesji odbyła trzy posiedzenia na których realizowano następujące
przedsięwzięcia :
- prowadzono kontrole rejestru pism wpływających do Urzędu Gminy i z uwagi na duża
ilość pism ( około 1000 sztuk) kontrole przedłużono na m-c styczeń 2016r.
- opracowano i przedstawiono plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2016.
- wypracowano stanowisko odnośnie skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wierzchowinach.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zobowiązał się do przedstawienia sprawozdania z
działalności Komisji za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak poinformował ,że
Komisja Budżetu i Finansów od ostatniej sesji odbyła dwa posiedzenia 21 grudnia
2015r. i 28 grudnia 2015r. Na obydwóch posiedzeniach Komisja zajmowała się
problematyką budżetową. Wypracowali stanowisko , które zaowocowało
przesunięciem głosowania nad projektami nr 7 i nr 8 w innym terminie.
Radny Pan Henryk Krzak przekazał do wiadomości ,że prezes GKS- Drogowiec Jedlińsk
Pan Kobylarczyk Zygmunt będzie wygaszał swoje zaangażowanie w pracę klubu
z uwagi na małe dofinansowanie ze strony gminy.
Ad.5 Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz poinformował ,że od ostatniej sesji :
- 21 grudnia 2015r. oddano do użytku drogę po przebudowie w Czarnym Ługu.
- przeniesiono do nowego budynku Gminna Bibliotekę Publiczna .
- usunięto nierówności na drodze gminnej w miejscowości Narty
- 28 grudnia 2015r. w miejscowości Boża Wola prawdopodobnie właściciel przyległej
do drogi działku dokonał odorania utwardzonego pobocza drogi.
- 28 grudnia 2015r. został zorganizowany konkurs malowania bombek świątecznych
a dochód z licytacji został przekazany rodzinom najbardziej potrzebującym z terenu
gminy Jedlińsk.
-15 grudnia 2015r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami w Kamińsku odnośnie budowy
kurników, mieszkańcy są przeciwni tej inwestycji.
- do gazowni z miejscowości Jedlanka wpłynęło 80 wniosków o podłączenie do sieci
gazowej.
- został uporządkowany plac przy budynku Urzędu Gminy umożliwiający dostęp do
windy.
- został zakończony konflikt na drodze „gminnej” w miejscowości Bierwce i mieszkańcy
mogą dojechać do swoich domów.
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Pan Wójt poinformował ,że notorycznie na terenie gminy Jedlińsk są niszczone tablice
informacyjne i przystanki przy drogach.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk wyjaśnił kwestię zamiany działek ( Jaworki
Marek i gmina Jedlińsk)i poinformował ,że po ich wycenie zostanie Radzie Gminy
przedstawiony rachunek ekonomiczny.
Sekretarz Gminy poinformował również o spotkaniu jakie odbyło się 15 grudnia 2015r.
z przedstawicielami GDDKiA . Celem spotkania był problem dotyczący
- oświetlenia krajowej trasy- 7 przebiegający przez gminę Jedlińsk.
- niebezpiecznego pobocza a przy przystanku w Wielogórzę .
- zagospodarowania terenu w Jedlińsku przy tarasie E-7.
Radny Pan Sulisz przypomniał o ścieżkach rowerowych, żeby wykorzystać stary most.
Radny Pan Marek Janiec zwolnił się u Przewodniczącej RG i opuścił sale obrad
o godz.11.30
Ad. 6 Przewodnicząca Rady Powiaty Radomskiego Pani Teresa Bartosiewicz
poinformowała o zmianach w ubezpieczeniach społecznych rolników.
Radna Pani Agata Nowakowska poprosiła o informacje na piśmie na co mogą liczyć
rolnicy w związku z ubezpieczeniem w KRUS.
Radny Pan Dobosz Zbigniew zapytał czy osoba która nie ma 1 ha przeliczeniowego
może ubezpieczyć się w KRUS-ie. Pani Bartosiewicz Teresa odpowiedziała ,że takie
osoby mogą ubezpieczać się na wniosek.
Głos zabrał radny powiatowy Pan Dobosz Robert poinformował ,że starostwo
powiatowe wydział geodezji z mocy prawa jeżeli jest wydana decyzja na budowę musi
wydać decyzje odszkodowawczą. Podziękował za dofinansowanie do budowy drogi
powiatowej Jedlińsk – Bartodzieje i prosił jeżeli w przyszłości będzie taka potrzeba
również o dofinansowanie do budowy innych dróg. W imieniu Radnych Powiatowych
przekazał wszystkim noworoczne życzenia.
Pan Dobrowolski Zbigniew przekazał informacje ,że jest przedstawicielem firmy
ubezpieczeniowej ma siedzibę w Jedlińsku i zaprasza osoby zainteresowane.
O godzinie 11.50 Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
O godzinie 12.00 wznowiono obrady.
Ad. 7 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska odczytała projekt Uchwały nr
1 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i projekt nr 2 w
sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r. Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów poinformował, że na posiedzeniu Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały nr 1 i projekt uchwały nr 2.
Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska omówiła w skrócie obydwa projekty Uchwał.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi
się przyjęła uchwałę nr XIV/79/2015 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Jedlińsk na lata 2015-2019.
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Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się
przyjęła uchwałę nr XIII/80/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2015r.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 3 .
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła uchwałę
nr XIII/81/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Pani Aneta Żurowska odczytała projekt uchwały nr 4. Przewodnicząca wniosła
poprawki w podstawie prawnej i poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę nr XIV/82/2015
w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlińsk.
Pani Przewodnicząca przystąpiła do powołania Komisji Statutowej projekt nr 5.
Zgłosiło się cztery osoby :
1. Henryk Krzak
2. Aneta Żurowska
3. Zbigniew Dobosz
4. Dariusz Lipiński
Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 5 i poprosiła radnych do
przegłosowania.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się
przyjęła Uchwałę nr XIV/83/2015 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady
Gminy Jedlińsk.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 6 i poprosiła radnych o
przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę
nr XIV/84/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt nr 7 . Głos zabrał radny Pan Henryk Krzak i
poprosił o wyjaśnienie możliwość wyegzekwowania zapisów zawartych w Uchwale.
Kierownik Pan Piotr Okleja wyjaśnił , że jest możliwość wyegzekwowania przez policję.
Radna Ewa Ofiara zwróciła się o pomoc w utrzymaniu czystości na przystanku
w Bierwcach.
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Radny Henryk Krzak poruszył problem jaki mieszkańcy mają z firmą ,która zabiera
śmieci i nie daje na wymianę worków.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr XIV/85/2015
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 8 i poprosiła radnych o
przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę nr XIV/86/2015
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 .
Pani Aneta Żurowska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 9
i poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę nr
XIV/87/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i
trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 10, poinformowała ,że
następna sesja RG odbędzie się w Gminnej Biblioteki Publicznej i poprosiła radnych o
przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę
nr XIV/88/2015 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 11 i poprosiła radnych o
przegłosowanie. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę
nr XIV/89/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2016-2020
Przewodnicząca Rady Gminy odczytał projekt uchwały nr 12 i poprosiła radnych o
przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła uchwałę nr XIV/90/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.
Pan radny Henryk Krzak pogratulował Panu Andrzejowi Pawluczykowi powołania do
składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w
Jedlińsku.
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Pani Aneta Żurawska Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do procedowania nad
projektem nr 13. Głos zabrał radny Pan Waldemar Sulisz , który poprosił o wyjaśnienie
dlaczego uchwalony konkrety dokument wcześniejszy zamieniamy na opowieść. Radna
Pani Agata Nowakowska zapytała dlaczego w Uchwale odstępuje się od sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony
w miejscowościach Piastów i Wsola a w uzasadnieniu jest napisane ,że celem planu
była ochrona terenów stawów i doliny rzeki przed chęcią inwestorów do
przypadkowego ich zainwestowania i obecnie nie istnienie zagrożenie zabudowy tych
terenów, nie ma inwestora. Radna Nowakowska Agata wywnioskowała ,że projekt
Uchwały nr 13 rozpocznie prace nad nowym studium a odstąpi się od planu
zagospodarowania wcześniej uchwalonego i może lepiej byłoby nanieść poprawki do
istniejącego planu.
Radny Pan Sulisz Waldemar oświadczył ,że jest przeciwny uchwaleniem w/w Uchwały.
Kierownik referatu Promocji i rozwoju Gospodarczego Pan Grzegorz Walczak wyjaśnił ,
że intencją tej Uchwały było stworzenie strefy rekreacyjnej również kempingowej ,
sportowej. Weszły w życie mapy ryzyka powodziowego i te mapy stanowią ,że na
terenach powodziowych nie można tworzyć tej infrastruktury a struktura planistyczna
jest złożona.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk wyjaśnił ,że planu o którym mówimy nie ma
i zapytał czy jest sens robić plan jak tworzony jest dla całej gminy studium.
Radny Radosław Langierowicz zasugerował aby wykorzystać tereny przy Radomce na
rekreację , jest zgoda rady ,że takie ma być przeznaczenie tych terenów , pozostaje
natomiast kwestia czy przystępujemy do studium bo musimy przystąpić. Zaproponował
pozostawienie w/w Uchwały bez procedowania po to żeby się dokładniej przyjrzeć
całej sprawie. Radna Agata Nowakowska zapytała czy studium zablokuje wydanie
decyzji o warunkach zabudowy inne niż te które są zawarte inwestorowi na tym
terenie. Otrzymała odpowiedź , że tylko plan zagospodarowania zablokuje.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami przeciw i 3 głosami
wstrzymującymi się nie podjęła Uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony
w miejscowościach Jedlińsk, Piastów i Wsola w gminie Jedlińsk wskazany Uchwałą Nr
XXVIII/6/2014 rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014r.
Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do uchwalenia projekt uchwały nr 14 .
Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik omówił rozpatrzenie skargi
złożonej w Radzie gminy Jedlińsk na Panią Dyrektor ZSP w Wierzchowinach. Komisja
zapoznała się z istniejąca dokumentacja oraz wysłuchała strony. Komisja Rewizyjna w
pełnym składzie uznała skargę na działanie dyrektora ZSP w Wierzchowinach za
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niezasadną. Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administacyjnego Pani
Danuta Durak wyjaśniła ,że nie wszyscy emeryci są niezadowoleni z podziału środków
z funduszu socjalnego tylko jednostki które szantażują Dyrektor. Przewodnicząca Rady
Gminy odczytała uzasadnienie do uchwały , którą zlecił radca prawny a to
uzasadnienie które maja radni w projekcie będzie opinią Komisji Rewizyjnej.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę nr XIV/92/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Wierzchowinach.
Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do głosowania nad projektem nr 15. Głos
zabrała Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska naniosła drobne uzupełnienia do
projektu.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła Uchwałę nr XIV/93/2015
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
Ad.8 Głos zabrał radny Pan Bogdan Wójcik zapytał, że był inwestor zainteresowany
zakupem działki gminnej po konsultacjach z mieszkańcami jest zgoda na sprzedaż
działki ale w zamian za działkę w innym miejscu. Pan Wójcik zasygnalizował ,że przy
drodze powiatowej jest wykopany głęboki rów. Oczywiście rów ten jest zabezpieczony
barierkami ale dzieci przechodzą pod barierka w okresie zimowym woda zamarza i
może dojść do tragedii należałoby wodę z tego rowu odprowadzić.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz odpowiedział że jeżeli chodzi o firmę „ELTE” trwają
rozmowy i oczywiście jeżeli działka zostanie sprzedana zostanie zakupiona w innym
miejscu. Jeżeli chodzi o udrożnienie rowu sprawie się trzeba przyjrzeć.
Radny Pan Marcin Drewnowski zapytał w imieniu mieszkanek z Wierzchowin odnośnie
dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół ponieważ kończy im się umowa.
Drugie pytanie radnego Marcina Drewnowskiego dotyczy boiska na Czarnym Ługu .
Boisko to należałoby odgrodzić od terenu szkoły.
Odnośnie dowozów dzieci do szkół odpowiedziała Pani Dyrektor GZEAS, że wszystkie
osoby z dziećmi niepełnosprawnymi maja umowy do końca roku szkolnego a jedna
Pani ma umowę do kończ roku. Zostanie z tą Panią podpisana nowa umowa.
Jeżeli chodzi o boisko to konieczne jest jego ogrodzenie ale z chwilą gdy go ogrodzimy
to musi być osoba odpowiedzialna za otwieranie.
Radna Pani Agata Nowakowska ma pięć spraw:
- w imieniu rady sołeckiej podziękowała Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za wsparcie finansowe w zorganizowaniu zabawy Mikołajkowej.
- czy ośrodek zdrowia w Jedlińsku będzie otwarty z dniem 1 stycznia 2016r. i
ewentualnie jaki jest przewidziany termin otwarcia.
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- jakie są losy projektu budowy budynku socjalnego.
- kiedy zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na utrzymanie oświetlenia na 2016 rok.
- kiedy będzie zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg
Pan Wójt odpowiedział ,że jeżeli chodzi o odśnieżanie zostajemy przy tych samych
stawkach które mamy i z tymi samymi firmami. Odnośnie oświetlenia przetarg będzie
w luty 2016r. Na temat otwarcia ośrodka zdrowia nie padła konkretna data Pan Wójt
ma nadzieje ,że to będzie w styczniu 2016r. Pan Wójt na chwilę obecną nie widzi
potrzeby budowy budynku socjalnego.
Radny Pan Maciej Makulski dopytał jeżeli osoby znalazły by się bez dachu nad głową
czy mamy możliwość zapewnienia tym osobą mieszkania. Następnie Pan Makulski
poruszył problem niszczenia tablic informacyjnych przy drogach i zapytał gdzie jest
Policja.
Pan Wójt odpowiedział ,że policja obecnie ma wakat szukają osób do pracy nie maja
możliwości i nie są w stanie pilnować tablic informacyjnych.
Odnośnie budynku socjalnego trzeba sprawę przeanalizować być może znajdzie się
jakiś pustostan do wyremontowania .
Radny Pan Dariusz Lipiński zawnioskował by pracownicy Urzędu Gminy skontrolowali
drogę w Zawadach mija okres gwarancji na tą drogę a są poobrywane pobocza z
powodu złego utwardzenia. Pan Radny zgłosił potrzebę postawienia wiaty przystanku
w Urbanowie.
Pan Wójt odpowiedział ,że będzie postawione 8 wiat , a zgłoszeniu naprawy drogi w
Zawadach w ramach gwarancji będą podjęte działania.
Radna Pani Ewa Ofiara podziękowała za zażegnanie konfliktu w Bierwcach między
sąsiadami. Mieszkańcy maja już możliwość dojechania do swoich domów.
Przypomniała o przepuście na drodze w Bierwcach 1.
Radny Pan Radosław Langierowicz odnośnie bezpieczeństwa wyjaśnił ,że nie ma
problemu z policją i należałoby oceniać po działaniach a nie przypuszczeniach. Złożył
wniosek by zaprosić a sesję komendanta, który przedstawi sprawozdanie z działalności.
Następnie Pan Langierowicz Radosław złożył wniosek żeby zagwarantować środki na
odnowienie znaków poziomych na drogach gminnych w m-cu marcu.
Radny Pan Robert Rędzia zasugerował ,że niektóre prace można wykonać we własnym
zakresie . Radny Rędzia Rabert w swoim okręgu wyborczym wykasza pobocza, sam
kupił przepust 6 metrowy i zakopał aby rozwiązać problem wyjazdu na pola w
Płaskowie. Odnośnie budowy drogim w Woli Bierwieckiej Pan Radny wyjaśnił , że
droga ta była ujęta w planach i projekt był zrobiony wcześniej i bez sensu jest teraz by
ludzie zrezygnowali z odszkodowań.
Radny Henryk Krzak za proponował by stworzyć budżet alternatywny.
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Radna Pani Kozłoska Danuta poprosiła o pomoc w rozwiązaniu problemu w parku w
Piastowie gdzie cała masa jest powalonych drzew. Nikt się tym nie interesuje a to może
zagrozić pożarem. Kierownik Okleja Piotr zadeklarował pomoc w rozwiązaniu tego
problemu. Radna Kozłoska wyjaśniła również ,że była zasada wieszania lamp
oświetleniowych co drugi słup obecnie widzi ,że są od tej zasady odstępstwa i widzi
lampy na każdym słupie.
Radny Pan Waldemar Sulisz zapytał na jakim etapie jest sprawa kanalizacji. Poprosił
również Pana Wójta by nie robić żadnej inwestycji na terenach prywatnych albo ludzie
oddadzą teren pod gminę albo nie będą mieli inwestycji.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk poinformował , że droga w Woli Bierwieckiej
jest ostatnią inwestycją na terenach prywatnych. Odnośnie kanalizacji skontaktowano
się z firmą która wykonuje dokumentacje i do końca czerwca 2016r. prace maja być
zakończone.
Pan Henry Krzak zaproponował aby na przystankach zakazać wieszania plakatów.
Zaapelował żeby namalować znaki poziome we Wsoli przy szkole. Podziękował
Sekretarzowi Gminy za próbę podjęcia rozmów z mieszkańcem Wielogóry z ulicy
Radosnej żeby rozwiązać problem związany z przebudową ulicy Radosnej.
Radna Pani Ewa Ofiara poinformowała że dowieszanie lamp oświetleniowych jest
niesprawiedliwe ponieważ w jednych miejscowościach dowiesza się na każdym słupie
a w drugich nie ma wcale.
Ad.12 Głos zabrała sołtys wsi Wierzchowiny z prośbą by przekonać Pana Gondka i za
żegnać problem związany z budową drogi Wierzchowiny – Zielonka.
Pani Przewodnicząca Aneta Żurawska życząc wszystkim wszystkiego dobrego w
Nowym Roku i udanej zabawy sylwestrowej o godzinie 15.15 zakończyła obrady XIV
sesji Rady Gminy Jedlińsk

Obradom przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska
Protokółowała
Bień Teodozja
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