Protokół Nr VIII 2015
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
odbytej w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Jedlińsku
w dniu 29 czerwca 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska o godz. 14.00 otworzyła obrady VIII sesji
Rady Gminy. Powitała wszystkich przybyłych na sesję Rady Gminy.
Stwierdziła, że na sali obrad jest 11 radnych, 4 radnych nieobecnych – nieobecność
usprawiedliwiona Oświadczyła, że jest quorum do podejmowania uchwał.
Przewodnicząca Rady poprosiła Radnych aby do porządku obrad wprowadzić projekt
Uchwały Nr 9 zmieniająca Uchwałę nr XXV/80/2008 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19
grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” z
siedzibą w Radomiu i poprosiła Radnych o przegłosowanie.
Za przyjęciem projektu Nr 9 do porządku obrad było 11 radnych. Następnie Pani
przewodnicząca przedstawiła porządek obrad VIII sesji
Porządek obrad sesji:
Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącej Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady
5.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesyjnej.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
9.Podjęcia uchwał w sprawie:
A) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy
Jedlińsk – projekt nr 1
B) powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję
2016–2019 – projekt nr 2
C) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015–2019 –
projekt nr 3
D) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – projekt nr 4
E) określenia zasad przyznawania sołtysom diety – projekt nr 5
F) uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy w sołectwie Bierwce (materiały do
wglądu w biurze RG) – projekt nr 6
G) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Jedlińsk – projekt nr 7
H) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlińsk oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. – projekt nr 8
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10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie VIII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Ad. 2 Rada Gminy w obecności 11 radnych – 11 głosami za przyjęła porządek obrad.
Ad. 3 Przystąpiono do przyjęcia protokołów Sesji Nr VII
Rada Gminy w obecności 11 radnych 10 głosami za przyjęła protokoły z sesji VI, jeden
radny wstrzymał się od głosu.
Ad. 4 Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska poinformowała o korespondencji jaka
wpłynęła do Rady Gminy od ostatniej sesji a w szczególności:
1. Protokół z żebrania sołeckiego w miejscowości Piaseczno.
2. protokół z zebrania wiejskiego w miejscowości Lisów.
3. Od Pan Wójt Gminy wpłynęło pismo desygnujące do prac w komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance i Publicznej Szkole
podstawowej w Jedlińsku.
4. Protokół z zebrania wiejskiego w sołectwach Płasków i Stare Zawady.
5. Pismo od Pani dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół
Jedlińsk dotyczące niepublicznego przedszkola „Leśni Czarodzieje” z Bierwiec.
6. Wpłynęło pismo odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą prowadzi Caritas.
7. Pismo od Sołtysa i Rady Sołeckiej do wiadomości Radzie Gminy odnośnie
zamontowania stojaków na placu zabaw w Woli Gutowskie,
8. Pismo od Krajowej Rady Sędziów prośbą o zapoznanie się
9. Podziękowanie ze szkoły w Ludwikowie.
10. Pismo od Pana Roberta Kucharczyka z Wielogóry z prośbą o:
- zwiększenie drożności przepustu
- wyeliminowanie uciążliwego ruchu drogowego
- wybudowanie chodnika dla pieszych
- wybudowanie kanalizacji w miejscowości Wielogóra.
11. Wpłynęło zaproszenie od stowarzyszenia „Czas na zmiany” z wierzchowin o festynie
który ma się odbyć 5 lipca 2015r. o godzinie 14 .00.
Pani Przewodnicząca odczytała pismo z Krajowej Rady Sędziów dotyczące wyboru na
ławników.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczących Stałych
Komisji o przekazanie informacji z obrad Komisji.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Ewa Ofiara podziękowała za pomoc w
zorganizowaniu i udział w Sesji Dziecięcej . Poinformowała ,że na dziecięcej sesji były
rozdane dyplomy „Dziecięcy Uśmiech”.
Komisja Polityki Społecznej
- wystąpiła z pismem do Dyrektor GZEAS-u o propozycje zmian wynagradzania
nauczycieli.
- odpowiedziała na pismo do punktu przedszkolnego w Bierwcach odnośnie dotacji dla
niepublicznego przedszkola.
Pani przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej poinformowała ,że następne posiedzenie
komisji odbędzie się 9 lipca 2015r.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Pan Dariusz Lipiński poinformował ,że
od ostatniej sesji Komisja nie miała posiedzeń.
W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Promocji i Rozwoju głos zabrał
radny Pan Marcin Drewnowski ,poinformował ,że Komisja od ostatniej sesji nie miała
posiedzenia . Przewodnicząca Komisji wystosowała pismo do Pana Wójta odnośnie
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planowanych inwestycjach w sołectwach . Planowana jest w m-cu sierpniu komisja
wyjazdowa.
Pani Przewodnicząca Rady Aneta Żurowska w imieniu Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej poinformowała , że komisja Rewizyjna miała spotkanie w dniu 26 maja 2015r.
i 12czerwca 2015r. Z posiedzenia z dnia 12 czerwca 2015r. do Pana Wójta komisja
rozpatrzyła wniosek dotyczący problemu zabezpieczenia w lokale komunalne na które
zapotrzebowanie złożyli mieszkańcy Gminy.
Komisja na podstawie zebranych opinii postanowiła :
- odstąpić od umieszczenia mieszkańców w Ośrodku Zdrowia
- przystąpić do budowy mieszkań komunalnych na działce nr 963 przy ulicy
Pocztowej 6 i 8.
W odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej Pan Przewodnicząca odczytała pismo od
Pana Wójta informujące ,że wniosek nie może być uwzględniony , gdyż budynek przy ul
Warszawskiej 13 nie nadaje się do użytkowania. Z ekspertyzy technicznej wynika ,że
budynek posiada wady uniemożliwiające użytkowanie i winien być rozebrany
natychmiast gdyż grozi zawaleniem. Natomiast na działce 960 niemożliwa jest budowa
mieszkań gdyż naruszyło by to przepisy powszechnie obowiązujące.
Pan Wójt na piśmie zwrócił się do Komisji Rewizyjnej z zapytaniem w następujących
kwestiach:
- czy Wójt Gminy Jedlińsk ma pozostawić mieszkańców w budynku przy ul. Warszawskie
tam gdzie są bez przenoszenia do budynku po Ośrodku Zdrowia przy ul. Konopnickiej?
- czy pozostawić mieszkańców w budynkach przy ul. Warszawskiej 23 , które stwarzają
zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców ?
Komisja Rewizyjna w m-cu lipcu ma przeprowadzić kontrolę celowości udzielonych
dodatków mieszkaniowych za I kwartał 2015r. a w m-cu sierpniu 2015r. W m-cu sierpniu
komisja ma sprawdzić w jakim stopniu jest przygotowana Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bierwcach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Następnie zabrał głos Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Henryk Krzak .Przywitał
wszystkich zebranych ,poinformował, że komisja zebrała się 20 czerwca 2015r. w
okrojonym składzie ponieważ na 5 członków komisji obecnych było 3 .Komisja
rozpatrzyła uchwały dotyczące zmian w budżecie i tak
- pozytywnie rozpatrzyła propozycje podwyższenia diet dla sołtysów.
- negatywnie rozpatrzyła propozycje zmian w budżecie dotyczące sfinansowania projektu
planowanego remontu budynku Gminy.
- pozytywnie rozpatrzono również aby do projektu Uchwały nr 8 dopisać zapis „z mocą
obowiązującą od 1 lipca 2015r.”.
Ad.5. Wójt Gminy Jedlińsk Pan Kamil Dziewierz powitał wszystkich zebranych i
poinformował że ;
- w ostatnim czasie były koszone pobocza przy drogach gminnych.
- została zakończona budowa świetlicy w Piastowie.
- została położona nowa nawierzchnia na boisko w Bierwieckiej Woli .
- przy Zespole Szkół w Jedlińsku oddano wielofunkcyjne boisko.
- trwają prace przy udrażnianiu rowów w miejscowości Kamiński, Kępiny.
- w dniach 04 i 05 lipca odbyły się imprezy :
- „Drift” z którego dochód przeznaczony był na leczenia dla dwojga dzieci z gminy
Jedlińsk ( Kamila i Martynki) również 27 osób oddało krew.
- odbyło się też „Wesele Jedlińskie” i sobótka.
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Pani Przewodnicząca Rady Aneta Żurawska poinformowała ,że w wyniku konkursu
wybrano na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance Panią Jagielską Beatę
a w Zespole Szkół Publicznych we Wsoli Pana Jana Dulpę.
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w
Jedlińsku Pani Agnieszka Gryzek poinformowała ,że jest realizowany projekt z funduszu
inicjatyw gospodarczych , projekt ten jest realizowany przez grupę incjatywną składającą
się z trzech przy współudziale stowarzyszenia „Rak”. Pani Dyrektor zaapelowała aby w
tym roku w X turnieju sołectw uczestniczyło jak najwięcej sołectw.
Pan radny Sulisz Waldemar złożył propozycję aby w tym roku były wyższe nagrody dla
zwycięzców .
Ad 7 Pan radny Marcin Drewnowski zapytał co z reklamacją boiska w Czarnym Ługu , czy
będzie poprawiona nawierzchnia w ramach reklamacji.
- następnie będzie położona nakładka na drodze Klwaty – Dąbrówka
- nastąpi budowa kolejnego odcinka drogi powiatowej Jedlińsk – Bartodzieje – Głowaczów
na odcinku 3.6 km. Gmina Jedlińsk do tej inwestycji dołożyła 200 000 zł a gmina
Jastrzębia 100 000 zł.
Pan Wójt poinformował również ,że w ostatnim czasie odbywały się zebrania wiejskie w
sprawie budowy turbin wiatrowych. Podziękował mieszkańcom za udział w spotkaniach
i debatach. Ma nadzieję ,że Radni na dzisiejszej sesji uchwalą Ustawę o zagospodarowaniu
przestrzennym i tym samym przyczynią się do zablokowania budowy turbin wiatrowych.
Również Ośrodek Zdrowia jest tematem Nr 1, podejmowane są czynności zmierzające do
przekazania Centrum Zdrowia .
Pan Wójt zasygnalizował również ,że 27.06.2015r. odbędzie się impreza charytatywna.
Datki z tej imprezy trafią do pewnych dzieci niepełnosprawnych wyselekcjonowanych
przez pracowników GOPS-u.
Jeżeli będą pytania w dalszej części sesji do Wójta postara się w mirę możliwości
odpowiedzieć.
Ad.6
Starosta Radomski Pan Mirosław Ślifirczyk powitał i podziękował za zaproszenie,
pogratulował radnym i sołtysom wyboru. Pan Starosta chciałby wyjaśnić pewne kwestie
nie chce niczego narzucać ponieważ samorząd powiatowy i gminny nie są od siebie
zależne, a jedynie w pewnych płaszczyznach współpracują. Jednym z tych płaszczyzn jest
budowa dróg powiatowych na terenie gmin. Budowa drogi powiatowej jest o wiele
droższa niż drogi gminnej ponieważ drogi powiatowe są budowane na innym
standardzie niż gminne. W gminie Jedlińsk w tym roku będzie budowana droga
powiatowa Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa w ramach narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych tzw. „Schetynówka”, jest to największa inwestycja na terenie
powiatu Radomskiego. Długość odcinka jaki będzie budowany to ponad 3,6 km o budżecie
4 400 000 zł. Z czego połowa to są dotacje od wojewody a druga połowa jest z budżetu
powiatu i gmin Jedlińsk i Jastrzębia.
Drugim tematem jaki poruszył pan Starosta jest to budowa wiatraków – budzi ona bardzo
dużo kontrowersji ponieważ jest to inwestycja, która wpływa na środowisko. W gminie
Iłża stoją te turbin. Pan starosta chciał wytłumaczyć rolę jaką odgrywa samorząd powiatu
i gminy w budowie turbin wiatrowych. Powiedział ,że o tym to co się dzieje na terenie
gminy decyduje władza gminy i to nie podlega dyskusji w kwestii zagospodarowania
przestrzennego. Chciał wyjaśnić ,że pozwolenie na budowę wydaje starosta, ale jest ono
poprzedzone decyzją środowiskową i decyzją o warunkach zabudowy, które wydaje Wójt
i dopiero jeżeli wójt wyda te decyzje pozytywnie trafiają one do starostwa i są one
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sprawdzane pod względem poprawności . Jeżeli decyzje te są kompletne prawidłowe i
pozytywne to starosta musi wydać decyzje pozytywną.
Starosta ma świadomość ,że zdrowie i komfort życia jest najważniejszy i podkreślił ,że
powinno się robić wszystko by nie dopuścić do budowy turbin.
Radny Kurek zapytał starostę na jakim etapie jest budowa drogi Nr 3336 Jedlińsk –
Przytyk – Wieniawa. Starosta odpowiedział , że dokumentacja techniczna jest gotowa na
cały odcinek tej drogi aż do gminy Przytyk. Gorzej jest z budżetem i jeżeli tylko znajdą się
pieniądze to droga ta będzie budowana.
Radna Ewa Ofiara zapytała Starostę na jakim etapie jest przebudowa niewielkiego
odcinka drogi powiatowej w Bierwcach ,ponieważ poprawiłoby to bezpieczeństwo dzieci
jadących do szkoły ( nie ma gdzie postawić wiaty przystankowej ) jak również nie ma
odprowadzenia wód opadowych i zalewane są gospodarstwa .
Pan Starosta odpowiedział, że na ten odcinek drogi w Bierwcach jest wykonana
dokumentacja techniczna, w dniu dzisiejszym osobiście będzie objeżdżał drogi na terenie
gminy Jedlińsk i będzie się starał aby ten odcinek drogi w Bierwcach został wykonany.
Radny Wójcik Bogdan przedstawił problem z drogą powiatową z Klatki Szlacheckiej w
kierunku Dąbrówki Podłużnej przez Janiszew do szkoły. Jest to droga powiatowa, która
przebiega przez gminy Jedlińsk i Zakrzew. Na terenie gminy Zakrzew droga ta została
wybudowana natomiast na terenie gminy Jedlińsk jt. odcinek 700m praktycznie jest nie
przejezdna dla samochodów.
Pan Starosta odpowiedział ,że jest to droga mojej gminy, że brak jest środków na budowę
dróg będziemy starali się budować te drogi, które są najpilniejsze i najpierw te drogi
muszą się znaleźć w budżecie .
Radny Janiec Marek zabrał głos odnośnie nowo wybudowanej drogi w Lisowie. Obrywają
się pobocza w niektórych miejscach wyrwy sięgają do asfaltu zagraża to bezpieczeństwu
następnie przepusty są zamulone.
Pan Starosta odpowiedział ,że kosmetyka i utrzymanie rowów i przepustów wypada żeby
robili to gospodarze, natomiast pas zieleni jest własnością powiatu i jeżeli będą
poważniejsze problemy będą one sukcesywnie przez s Starostwo usuwane.
Radny Janiec Marek poruszył jeszcze budowę chodnika przy trzech posesjach. Pan
Starosta odpowiedział, że przez 5 lat nie można w tą drogę ingerować jedynie w ramach
gwarancji można usuwać usterki i konserwować.
Radna Danuta Kozłowska przedstawiła problem drogi powiatowej przebiegającej przez
Piastów. Droga ta została wybudowana do lotniska w Piastowie natomiast dalej też są
mieszkańcy. Dzieci chodzą do szkoły brak jest oświetlenia i wypadałoby żeby budowa
drogi już rozpoczętej została dokończona.
Pan Starosta stwierdził ,że droga ta bardzo leży mu na sercu na tej drodze jest bardzo
duży ruch samochodowy z kopalni piachu , będzie słuchał naszych głosów i będzie brał
ich pod uwagę ale starostwo ma za mało środków finansowych aby wybudować wszystkie
potrzebne drogi .
Radny Rędzia Robert przedstawił problem jaki powstaje w związku z budowa drogi
powiatowej Lesiów- Jastrzębia a mianowicie jest zła koordynacja robót.
Drugie pytanie Pana Radnego Rędzi do Pana Starosty dotyczyło drogi z Lisowa do
Godzisza na drodze tej trzy lata temu położono chyba smołę i posypano grysikiem nie
zdało to egzaminu ,droga ta jest w fatalnym stanie .
Pan Starosta odpowiedział ,że nie ingeruje w pracę firm które zajmują się budową drogi.
Natomiast co do położenia nakładki na drodze z Lisowa to ona ma na celu zabezpieczyć
drogę przed dalsza degradacja .
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Pan Radny Radosław Langierowicz zasygnalizował aby przy budowie dróg powiatowych
na terenie gminy brać pod uwagę sugestię mieszkańców i zapytał czego dotyczyła
konferencja konsumencka, która odbyła się 10.04.2015r. w Starostwie.
Pan Starosta odpowiedział , że przed rozpoczęciem budowy drogi wsłuchuje się w
sugestie mieszkańców przeprowadzane są konsultacje społeczne i wszystkie wnioski
które mieszczą się w normach technicznych są uwzględniane. W ramach tych konsultacji
Pan starosta obiecał ,że u sołtysa będzie wykładana dokumentacja i mieszkańcy zostaną o
tym powiadomieni i będą mogli się zapoznać z projektem drogi i wnieść swoje uwagi.
Natomiast konferencja konsumencka jaka odbyła się w starostwie dotyczyła
odnawialnych źródeł energii jest publikacja na ten temat i zainteresowanym można
materiały udostępnić.
Pan Starosta podziękował za zaproszenie i oświadczył ,że jak będzie zapraszany na sesję
w miarę możliwości będzie przyjeżdżał.
Robert Dobosz radny Powiatu Radomskiego poinformował ,że problemy jakie są w Naszej
Gminie są przekazywane Panu Staroście. Dziś wraz z Panią Dyrektor Chojnacką jadą w
teren na drogi , miedzy innymi do Nowych Zawad aby zobaczyć jaka jest możliwość
wybudowania przepustu, do Jedlanki sprawdzić warunki do wybudowania chodnika od
trasy E-7 do szkoły, będą przejeżdżać przez Wolę Gutowską bo tam jest problem na łuku
drogi z odprowadzeniem wód opadowych. Obejrzymy również drogę z Ludwikowa w
stronę Starej Błotnicy z Jankowic w kierunku Zakrzewa.
Radna Danuta Kozłowska poinformowała Pana Starostę , że w ub. roku wysłała do Pana
Janeczka pięć pism odnośnie oczyszczenia rowu państwowego jaki przebiega przez pola
w Piastowie . Prosi o sprawdzenie , obejrzenie i pomoc w udrożnieniu tego rowu.
Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz podziękował Panu Staroście za przybycie .
Ad. 7
Pani radna Ewa Ofiara zapytała Pana Wójta odnośnie drogi która łączy dwie gminy
Jedlińsk i Stromiec jt. odcinek 300 m , który jest nie przejezdny czy jest porozumienie.
Pani Sekretarz zadeklarowała ,że Urząd wystąpi z oficjalnym pismem z zapytaniem na
jakim etapie są prace związanie z udrożnieniem w/w drogi.
Radny Pan Marcin Drewnowski zapytał, czy środki zostały przekazane skoro nie ma
pisma z Gminy Stromiec.
Radny Pan Łukasz Kurek poprosił Pana Wójta o wyjaśnienie mieszkańcom z Woli
Gutowskiej o naliczaniu opłaty adiacenckiej w związku z budową kanalizacji.
Radny Pan Dariusz Lipinski zapytał kiedy Pan Wójt zacznie realizować obietnic składane
na zebraniach wyborczych sołtysów i kiedy będą czyszczone rowy przydrożne aby
mieszkańcy mogli dojechać do pól.
Pan radny Bogdan Wójcik zapytał:
- czy będą udrażnianie rowy przydrożne , aby nie były zalewane łąki
- czy będzie przedłużona linia autobusowa Nr 26 do Janiszewa.
Radny Pan Henryk Krzak ma sugestie do Pana Wójta odnośnie przystanków
autobusowych przy trasie E-7 przystanki te są zdewastowane , zaniedbane są na naszym
terenie są wizytówką gminy i należałoby zareagować. Następnie Pan radny zapytał na
jakim etapie jest budowa ul. Granicznej jest zrobiony projekt techniczny i czy są
podejmowane kroki żeby uzyskać środki na realizacje tego projektu.
Radni zapytali czy będzie wydawana gazetka „Panorama Jedlińska” ponieważ Pan Wójt
jest zobligowany do wydawania tej gazetki Uchwałą Rady Gminy z 2012r.
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Radna Danuta Kozłowska zapytała dlaczego na rzece Radomce są podnoszone śluzy
wskutek czego woda wylewa się na łąki zalewa drogi i należałoby kontrolować i
nadzorować te działania.
Radna Ewa Ofiara chciała wrócić do wniosków z zebrań sołeckich odnośnie udrożnienia
przepustów, aby ludzie mogli przejechać do łąk w kierunku cmentarza w Bierwcach.
Radna Pani Agata Nowakowska oczekuje o przedstawienie bardziej obrazowego
sprawozdania Wójta.
Radny Pan Janiec Marek zapytał co z jego pismem z dnia 21.04.2015r. jakie złożył do Rady
Gminy odnośnie poparcia protestu dla rolników do dnia dzisiejszego nie ma odzewu.
Pani przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła ,że do tego pytania powróci w sprawach
różnych.
Przewodnicząca zwróciła się z prośba do Pani skarbnik o przekazanie środków
finansowych z przeznaczeniem na zakup upominków dla szkół na dzień dziecka.
Radna Pani Ewa Ofiara poprosiła a żeby Pan Wójt wsparł również IV sesję dziecięca
upominkami.
Pan Wójt odpowiedział, że gdyby chciał odpowiadać na wszystkie zadane mu pytania nie
zmieścił by się czasowo. Odnośnie udrażniania rowów w naszej Gminie mamy trzy firmy
które wygrały przetarg i sukcesywnie w miarę możliwości finansowych i pogodowych
będą wykonywane prace. Odnośnie przepływu informacji uważa ,że jest otwarty na
współpracę z radnymi , sołtysami i informuje o działaniach podejmowanych w
poszczególnych sołectwach.
Odnośnie zablokowania budowy turbin wiatrowych Wójt odbyliśmy dużo spotkań z
mieszkańcami w ten sposób chce zgodnie z wolą większości mieszkańców zaprotestować
powstawaniu turbin.
Jeżeli chodzi o utrzymanie poboczy dróg i przystanków Pan Wójt zadeklarował ,że przy
pomocy pracowników ZGK będą te prace wykonywane.
Pani Sekretarz Gminy Pani Anna Kwiecień poinformowała ,że:
- zostały zmienione standardy pism wychodzących z Urzędu , pisma te maja stosowny
wygląd są opatrzone znakiem logo Jedlińska na dole umieszczony jest adres Urzędu.
- każdy z pracowników posiada identyfikator
- uległa zmianie godziny pracy Urzędzie
- została zatrudniona Radca Prawna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , która
będzie udzielała porad prawnych w sprawach osobistych indywidualnym mieszkańcom w
każdy piątek.
- została dokonana ocena zasobów lokalowych w Urzędzie , oceny tej dokonała firma
wyłoniona w drodze zapytań ofertowych. Pani Sekretarz podkreśliła ,że z cała
roztropnością jest realizowana Ustawa o zamówieniach publicznych. Po zrobieniu
przeglądu obiektu Urzędu Gminy który ma odzwierciedlanie w książce obiektu
planowaliśmy przeorganizować sala ślubów.
- Uchwała adiacencka została przyjęta w 2011r. przez Pana Wójta i zgodnie z Ustawa
zawierała wprowadzenie dwóch opłat pierwszą opłatę 40 % z tytułu infrastruktury a
druga 30% z tytułu podziału działek. Z inicjatywy Pana Wójta i radnych została
przygotowana Uchwała i przegłosowana na poprzedniej sesji ,
że będzie to opłata 1
%.ale do momentu opublikowanie tej Uchwały w Dz.U. obowiązuje stara Uchwała.
Co do wyceny kosztów inwestycyjnych na terenie Gminy Pani sekretarz odpowiedziała
,że jeżeli ma to być rzetelna wycena to ona wymaga czasu.
Pani sekretarz poinformowała ,że ub. Roku Rada Gminy przyjęła program w kwestii
zasobów mieszkaniowych który obowiązuje i w którym jest wiele niedociągnięć. Umowy z
lokatorami nie były aktualizowane i w tej chwili Gmina jest na etapie porządkowania. Jest
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problem z lokatorami przy ul. Warszawskiej gdyż obiekt ten nie nadaje się do
użytkowania i trzeba znaleźć lokatorom mieszkania zastępcze , które będą spełniały
przepisy jakie nakłada Ustawa.
Pani sekretarz wyjaśniła ,że odnośnie boiska szkolnego w Czarnym Ługu jest
wystosowane pismo do wykonawcy , który ma w ciągu 7 dni dokonać naprawy w ramach
gwarancji.
Radny Dariusz Lipiński zarzucił Wójtowi Gminy niekonsekwencję w sprawie
wyczyszczenia i udrożnienia rowów.
Pan Wójt odpowiedział, że jest konsekwentny i prace są wykonywane zgodnie z
harmonogram na ile pozwalają warunki atmosferyczne.
Pan Prokop sołtys ze Wsoli przedstawił jakie były trudności w sprawi wykopania rowu
przy drodze gminnej, 12 lat trwały rozmowy i dopiero w tym roku dzięki zaangażowaniu
Wójta doszło do sfinalizowania budowy.
O godzinie 11.35 Pani przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.
O godzinie 11.50 wznowiono obrady.
Ad. 9 Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Jedlińsk za 2014 rok.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Bogdan Wójcik odczytał Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Nr Ra.0031.142.2015 r. z dnia 17 kwietnia 2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Jedlińsk sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Uchwałę Nr
1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium, oraz odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Warszawie Nr
Ra.175.2015 z dnia 11 maja 2015 w sprawie
opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w sprawie
udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2014 r.
- Przewodniczący Stałych Komisji Rady na posiedzeniach omawiali przedłożone przez
Wójta Gminy sprawozdanie, które zostało zaopiniowane przez stałe Komisje Rady
pozytywnie.
Skarbnik Gminy Ilona Starzyńska omówiła wykonanie budżetu za 2014 rok.
Budżet wykonany został prawidłowo prawie w 100% według uznania Wójta Gminy. W
imieniu Wójta Skarbnik Gminy poprosiła o przyjęcie budżetu za 2014r i udzielenie
absolutorium.
Przewodnicząca Rady Aneta Żurowska odczytała projekt uchwały 1 i poprosiła Radnych o
głosowanie projektu uchwały Nr 1.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych – 14 głosami za podjęła uchwałę
Nr VII/22/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z
wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego.
Radni przystąpili do głosowania projektu uchwały Nr 2.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych – 14 głosami za podjęła Uchwałę
Nr VII/23/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2014 rok.
Ad. 10
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- Projekt Nr 3 Przewodnicząca Rady Gminy oczytała projekt uchwały i poprosiła Radnych
o głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych – 14 głosami za podjęła uchwałę
Nr VII/24/2015 w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jedlińsk na lata 2015-2019.
- Projekt Nr 4 Rada Gminy w obecności 14 Radnych 14 głosami za podjęła uchwałę Nr
VII/25/2015 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
-Projekt Nr 5 Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska odczytała projekt uchwały i
poprosiła Radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych – 14 głosami za podjęła uchwałę
Nr VII/26/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014r.
zakładu opieki zdrowotnej.
- Projekt Nr 6 Rada Gminy w obecności 14 Radnych – 14 głosami za podjęła uchwałę Nr
VII/27/2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok instytucji
kultury.
- Projekt Nr 7 Rada Gminy w obecności 14 Radnych – 14 głosami za podjęła uchwałę Nr
VII/28/2015 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach.
- Projekt Nr 8 Rada Gminy w obecności 14 Radnych – 14 głosami za podjęła uchwałę Nr
VII/29/2015 zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Jedlińsku.
- Projekt Nr 9 Rada Gminy w obecności 14 Radnych – 14 głosami za podjęła uchwałę Nr
VII/30/2015 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
- Projekt Nr 10 Rada Gminy w obecności 13 Radnych salę obrad opuścił Radny
Langierowicz – 13 głosami za podjęła uchwałę Nr VII/31/2015 w sprawie wprowadzenia
zmian w regulaminie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy
Nr XXV/31/2013 z dnia 30 września
2013 r.
- Projekt Nr 11 Rada Gminy w obecności 13 Radnych – 13 głosami za podjęła uchwałę Nr
VII/32/2015 w sprawie zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.
- Projekt Nr 12 Rada Gminy w obecności 14 Radnych – 14 głosami za podjęła uchwalę Nr
VII/33/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego
Gminy Jedlińsk na 2015 rok.
- Projekt Nr 13 Rada Gminy w obecności 14 Radnych - 14 głosami za podjęła uchwałę Nr
VII/34/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk.
- Projekt Nr 14 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Urbanista Pan Paweł Wasilewski przybliżył zebranym tryb i zasady przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach podanych sołectw.
Rada Gminy w obecności 14 Radnych – 14 głosami za podjęła uchwałę
Nr VII/35/2015 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.
Ad.11 Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami przyjęła sprawozdanie z
realizacji zadań i budżetu na pomoc Społeczną w 2014r.
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Ad.12 Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami przyjęła sprawozdanie z
realizacji Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015 za
rok 2014.
Ad.13 Pani sekretarz Urzędu poinformowała ,że w ramach promocji Gminy jest
podpisana umowa z radiem Rekord i radiem Plus.
Pani Przewodnicząca Rady Pani Aneta Żurowska pogratulowała Pani Annie Kwiecień
i
Pani Agacie Nowakowskiej udziału w konkursie „kobieta Przedsiębiorcza” w powiecie
Radomskim.
Radny Pan Dobosz Zbigniew zasygnalizował:
- że mieszkańcy wsi Ludwików chcieliby postawienia znaku ograniczającego prędkość na
drodze przebiegającej przez wieś.
- należałoby zamówić pieczątki dla sołtysów, tablice sołtysom i tablice ogłoszeniowe.
Pani sekretarz wyjaśniła, że pada dużo zarzutów co do komunikowania się dlatego prosi o
krótkie pisma w sprawach realizacji danej sprawy.
Radna Agata Nowakowska poprosiła o jednakową wizualizację tablic informacyjnych.
Radny Marek Janiec zapytał co w sprawie objęcia planem zagospodarowania
przestrzennego dalszych miejscowości i co z Uchwała w sprawie protestu rolników.
Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że Rada wypracuje w tej sprawie stanowisko.
Radny Pan Radosław Langierowicz stwierdził, że jest dobry przepływ informacji odnośnie
turbin wiatrowych każdy mógł przyjść , przekazać i uzyskać informację . A to co się dziś
stało na pewno zahamuje proces budowy wiatraków.
Radna Pani Agata Nowakowska przypomniała radnym , że do przyszłego tygodnia maja
termin zgłoszenia problemów z lampami oświetleniowymi do Pani Siejek Teresy.
Pani Bożena Partyka mieszkanka Gryzowa zapytała w kwestii poparcia dla protestujących
rolników, czy Rada Gminy pochyli się nad problemem , czy będzie on ignorowany.
Radny Pan Robert Rędzia poinformował , że w dniu 02.06.2015r. odbędzie się zebranie
Gminnej Spółki Wodnej.
Sołtys Wielogóry Pan Dryja Stanisław poprosił:
- o szlakę na ulicę Łąkową mieszkańcy zadeklarowali się ją rozsypać.
- o wyrównanie ziemi na ulicy Jodłowej
- o udrożnienie i pogłębienie rowu przy ulicy Łąkowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska o godzinie 13.40 zamknęła Obrady VII
sesji Rady Gminy

Obradom Przewodniczyła
Aneta Żurowska
Protokółowała
Teodozja Bień
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