Protokół Nr XV/2016
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w Sali konferencyjnej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku ul. Warecka 4
w dniu 14 stycznia 2016 r.

Ad 1. Pani Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska o godz. 10 otworzyła
obrady sesji .Powitała radnych,Wójta Gminy, panią Skarbnik, pana Sekretarza,
radnych powiatowych , sołtysów i zaproszonych gości.
Stwierdziła ,że na sali obrad jest 14 radnych, jeden radny Dariusz Lipiński jest
nieobecny , nieobecność ta jest usprawiedliwiona.
Stwierdziła, że Rada jest władna podejmować decyzję. Pani Przewodnicząca
powitała media Jedlińsk TV, oraz dyrektora biblioteki Panią Bożenę
Starzyńską.
Ad.2. Pani Przewodnicząca odczytała porządku obrad :
Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2016 r.:
-odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
-przedstawienie opinii stałych Komisji Rady i opinii Komisji Budżetu
i Finansów przez Przewodniczących Komisji,
-odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu nr SO-Ra.0031.417.2015 z dnia
08.12.2015r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na
2016 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie 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,
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-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
-głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2016 r. –projekt Nr 1
4. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016- 2019
-odczytanie projektu uchwały,
-odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu nr SO-Ra.0031.416.2015 z dnia
08.12.12015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2016-2019,
-stanowisko Wójta,
-dyskusja,
-głosowanie projektu uchwały –projekt Nr 2.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy Jedlińsk.

I poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami za przyjęła porządek
obrad.
Ad.3 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska przedstawiła projekt
Uchwały Budżetowej na rok 2016 w postaci prezentacji multimedialnej.
Głos zabrała Skarbnik Gminy i poprosiła o naniesienie poprawek w projekcie
Uchwały Budżetowej a mianowicie zmiany dot. § 4 punkt.2.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Budżetowej na 2016 rok
z poprawkami naniesionymi przez Panią Skarbnik.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Ewa Ofiara poinformowała
,że członkowie Komisji obecni na posiedzeniu w dniu 17 grudnia wnioskują o
pozytywne przyjęcie projektu uchwały budżetowej Gminy Jedlińsk na 2016
rok w działach dotyczących zakresu prac Komisji. Zwiększono kwoty w
dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdziale 801 03 oddziały przedszkole §
4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 82 tys. dla dzieci z naszej gminy
uczęszczających do przedszkoli poza gminą Jedlińsk.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Promocji i Rozwoju Pani Agata
Nowakowska przedstawiła stanowisko komisji z 21 grudnia 2015r. a
mianowicie:
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- radni omówili każdą inwestycje przedstawiona w projekcie Uchwały
Budżetowej.
- omawiano kwoty odszkodowań za grunty przejęte od mieszkańców pod
budowę drogi Bierwiecka Wola – Czekajów.
- radni pytali również o remont budynku gminy
- omawiano kwotę przeznaczona na termomodernizacje budynku ZSP we
Wsoli.
- omówiono za gospodarowanie terenów w miejscowości Kamińsk, Klwatka
Szlachecka , Gutów.
- zwrócono uwagę na kwotę 110 tyś przeznaczoną na rozwój i promocje
gminy i zaproponowano zmniejszenie tej kwoty do 60 tyś .
- rozmawiano również nad modernizacją oświetlenia i postanowiono
nadwyżkę z zakupu energii wydatkować na modernizacje oświetlenia.
Po uwzględnieniu w/w poprawek członkowie Komisji wypowiedzieli się
pozytywnie do przedstawionego projektu Uchwały Budżetowej.
W imieniu przewodniczącego Komisji Gospodarki i Środowiska głos zabrał
radny Maciej Makulski i poinformował ,że z zakresu prac Komisji członkowie
pozytywnie zaopiniowali projekt Uchwały Budżetowej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wójcik przedstawił
zagrożenia w realizowaniu budżetu a mianowicie:
-rosną koszty utrzymania obiektów Gminy, które wymagają napraw i
remontów.
- niepełna ściągalność należności podatkowych i innych od osób fizycznych.
- brak pokrycia finansowego w postaci subwencji szczególnie w szkolnictwie.
Mimo tych wątpliwości Komisja stwierdziła , że realizacja zaplanowanych
zadań na 2016 rok jest do wykonania. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia
projekt budżetu na 2016rok zakładając jednocześnie, że pewne modyfikacje w
planie będą.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak nawiązał do
dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Stwierdził ,że na 5
członków Komisji 4 członków opowiedziało się za przyjęciem Projektu
Uchwały Budżetowej ( jeden członek nieobecny)
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Henryk Krzak odczytał
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uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Radomiu nr SO-Ra OO31.417.2015 z dnia 08.12.2015r. w sprawie
opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz możliwości
sfinansowania planowanego w budżecie deficytu budżetowego.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz podziękował wszystkim Komisją Stałym za
pozytywne opinie Projektu Uchwały Budżetowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk przystąpiła do głosowania nad
projektem Uchwały Budżetowej. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 12
głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę Budżetową
Gminy Jedlińsk na 2016 rok.
Ad.4 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt nr 2 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016-2019.
Głos zabrała Pani Skarbnik Gminy wyjaśniając ,że wkradł się błąd pisarski i w
załączniku nr 2 przy budowie drogi we Wsoli i Wielogórze powinna być kwota
1 922 000 zł.
Wi-ce Przewodniczący Pan Henryk Krzak odczytał Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w
Radomiu nr SO-Ra.0031.416.2015 z dnia 08.12.2015r. w sprawie opinii o
projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2019.
Przewodnicząca Rady Gminy Jedlińsk odczytała projekt nr 2 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016-2019.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 11 głosami za i 3 głosami
wstrzymującymi się przyjęła Uchwałę nr. XV/1/2016 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016-2019.
Wójt Gminy podziękował radnym za przyjęcie Uchwały Budżetowej
i zobowiązał się ,że dołoży wszelkich starań, żeby ten budżet mógł być
zrealizowany.
Ad. 5 Głos zabrała radna Danuta Kozłoska informując o problemie jaki mają
mieszkańcy Piastowa. A mianowicie mieszkańcy Piastowa mają zabrane
dopłaty bezpośrednie ponieważ nie mogą dojechać do swoich łąk żeby
pokosić trawę , nie mają drogi dojazdowej do swoich działek . Pani Radna
prosi w imieniu mieszkańców o wyremontowanie drogi na tyle ażeby można
było dojechać na łąk. Następnie radna Pani Kozłoska Danuta poinformowała,
że zginęła lampa oświetleniowa w miejscowości Piastów.
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Radny Pan Łukasz Kurek podziękował w imieniu Państwa Sobień z Gutowa sołtysom, niektórym radnym i wszystkim , którzy wsparli finansowo i
rzeczowo rodzinę Sobień. Pan Łukasz Kurek podziękował również w imieniu
mieszkańców : Wójtowi Gminy Panu Kamilowi Dziewierzowi , Sekretarzowi
Gminy, Sołtys z Gutowa Pani Filozof Iwonie , radnym powiatu radomskiego
Pani Teodozji Bień i Panu Robertowi Doboszowi oraz pracownikowi Urzędu
Gminy Panu Michałowi Surusowi za zaangażowanie i doprowadzenie do
spotkania mieszkańców z projektantem drogi Jedlińsk – Gutów – Jankowice.
Celem tego spotkania było uzgodnienie i zaprojektowanie kontrowersyjnych
zjazdów do działek jak i zaprojektowanie utwardzonego pobocza.
Radny Pan Robert Rędzia podziękował radnym za przyjęciem budżetu w
którym jest droga Wola Bierwiecka – Czekajów. Poprosił również o
umożliwienie mieszkańcom wycięcia drzew z pasa drogowego.
Radny Pan Bogdan Wójcik zaapelował ,że nie jesteśmy przygotowani do zimy
jest ślisko drogi nie są posypane nawet na zakrętach. Poinformował, że popsuł
się przełącznik i nie świecą się lampy uliczne w Klwatce Szlacheckiej. Również
poinformował ,że w dniu 08.01.2016r. odbyło się zebranie sołeckie i
mieszkańcy opowiedzieli się jednoznacznie przeciwko budowie kurników.
Wójt Gminy odpowiedział ,że odnośnie utrzymania zimowego dróg zajmują
się trzy firmy – dwie z nich zajmują się odśnieżaniem a jedna firma Pan Darek
Sobień zajmuje się miałowaniem . Nadzoruje te działania Pan Michał Surus.
Radny Pan Dobosz Zbigniew zapytał kiedy rozpocznie się wożenie szlaki lub
kruszywa i czy będzie to możliwe najbliższym tygodniu. Zaprosił również
Pana Wójta na zebranie wiejskie do miejscowości Mokrosęk.
Pan Wójt odpowiedział ,że szlakę będzie wożona tylko na drogi gminne
między polami. Pan Wójt zasygnalizował ,że w tym roku samochody które
wożą szlakę lub kruszywo będą ważone.
Radna Pani Agata Nowakowska zapytała czy była poruszana z GDDKiA sprawa
bezpiecznego powrotu do domu z przystanku autobusowego w Wielogórze
przy trasie E-7. Następnie prosi o przyjrzenie się budowie kanalizacji Wsola –
Wielogóra i przyspieszyć działania. Pogratulowała uchwalonego budżetu i
zasugerowała aby przetargi na inwestycję w 2016 rok odbywały się na
początku roku kalendarzowego.
Pan Wójt odpowiedział ,że odnośnie chodnika przy E-7 umożliwiającego
bezpieczny przejście dla pieszych w Wielogórze jest wstępnie umówiony na
spotkanie z Panią Firlej Barbarą.
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Radny Pan Krzak Henryk podzielił się swoją refleksja na temat infrastruktury
Jedlińska i okolic. Nawiązując do historii poinformował ,że Jedlińsk miał
kiedyś prawa miejskie i może należałoby do tego wrócić. Rady Pan Henryk
Krzak złożył wniosek formalny do Pana Wójta ,aby powrócić do sprawy
odzyskania praw miejskich przez Gminę Jedlińsk.
Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk poinformował ,że 15 stycznia 2016r.
Ośrodek Zdrowia przenosi się do nowej siedziby. Następnie Pan Sekretarz
poinformował ,że rozpoczną się konsultację społeczne w sprawie
opracowania aktualizacji studium dla gminy Jedlińsk.
Najpierw 04.02.2016r. o godz. 10 w sali konferencyjnej w bibliotece odbędzie
się spotkanie z radnymi i sołtysami. W późniejszym terminie odbędzie się
zebranie z mieszkańcami.
Głos zabrał sołtys wsi Jedlińsk Pan Andrzej Langierowicz , który
poinformował ,że osobiście przeprowadzał ankietę i większość mieszkańców
Jedlińska była przeciwna aby nadać mu prawa miejskie.
Pan Wójt podziękował radnemu Kurek Łukaszowi i sołtysom wsi Gutów i
Jankowice Pani Iwonie Filozof i Paluch Katarzynie za zaangażowanie i pomoc
w zorganizowaniu spotkania mieszkańców z projektantem drogi Jedlińsk –
Gutów- Jankowice. Osoby , które mają działki przylegające do drogi
powiatowej na odcinku Jedlińsk – Jankowice maja czas do końca stycznia
2016r. aby sprawdzić i ewentualnie złożyć wniosek do Powiatowego Zarządu
Dróg w Radomiu o zaprojektowanie zjazdu. Wnioski można pobrać ze strony
internetowej gminy Jedlińsk.
Głos zabrała mieszkanka Gryzowa Pani Joanna Dębniak . Poinformowała , że
zostało złożone do Przewodniczącej Rady Gminy pismo, w którym
mieszkańcy wsi Mokrosęk, zwracają się z zapytaniem dlaczego została
zabrana kwota 15tyś. z inwestycji Mokrosęka w 2015 roku z przeznaczeniem
na wykonanie zbiornika wodnego. We wsi Mokrosęk są duże potrzeby np.
ogrodzenie świetlicy. Pani Dębniak poinformowała , że jest słaba
komunikacja między radnym a mieszkańcami.
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła , że mieszkańcy Mokrosęka dostaną
odpowiedź na piśmie.
Głos zabrał mieszkaniec Lisowa Pan Michał Gruszka .Zwrócił uwagę częste
wypadki w Jedlance na E-7 stwierdził ,że założenie świateł tzw. czasówek na
pewno zmniejszyło –by ilość wypadków. Zapytał czy dochody z czynnych
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wiatraków w wsi Piaseczno mają odzwierciedlenie w inwestycjach dla tej
miejscowości
Pani Partycja Bartula poinformowała ,że prowadzi stronę internetową
Jedlińsk TV i zadeklarowała chęć publikacji informacji związanych z ważnymi
wydarzeniami w Gminie.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz zaprosił wszystkich na „ Bal Karnawałowy
Kobiet” i na tradycyjne „Ścięcie Śmierci”.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła, aby projekty uchwał na następną
sesję wypłynęły do Biura rady do 31 stycznia 2016r , poinformowała o
sobotniej uroczystości tj. Jubileuszach pożycia małżeńskiego .
O godzinie 12.10 zamknęła obrady XV sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Obradom Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Żurowska

Protokółowała
Teodozja Bień
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