
 

Rada Gminy Jedlińsk 
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Rada Gminy Jedlińsk 

ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk 
tel. 48 32 13 089 

 
Protokół nr 2/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Jedlińsk 

z dnia 22.03.2022r. godz.9:00 
 
 
Obecni: Przewodnicząca Komisji – Lidia Żurowska 

Członkowie: 

1. Bartula – Jakubowska Patrycja 

2. Dabiński Waldemar 

3. Dobosz Zbigniew 

4. Kołodziejska Barbara 

5. Mazurek Janusz 

6. Trzmiel – Wieteska Magdalena 

 

Porządek obrad: 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie posiedzenia KR i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Zbadanie przyczyn nie wykonania zadań z funduszu sołeckiego w 
sołectwach Jedlińsk i Bierwce za rok 2021r , polegającego na nie wykonaniu  
oświetlenia – dokończenie obrad z dnia 15.02.2022r. 
3.Kontrola działań podjętych przez Urząd Gminy w Jedlińsku   w zakresie 
opodatkowania producentów szamb betonowych.   Analiza właściwej 
wartości opodatkowania za 2021.                              
4. Sprawy różne.        
5. Zamknięcie posiedzenia KR.  

 
Ad1.              

    Po przywitaniu obecnych na posiedzeniu członków komisji , zaproszonych 

gości na podstawie listy obecności przewodnicząca KR stwierdziła, że w 
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posiedzeniu uczestniczy 7 członków KR uznając tym samym, że obrady są 

prawomocne.          

( lista obecności załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) 

W posiedzeniu uczestniczyli: Skarbnik Gminy Ilona Starzyńska, Sekretarz 

Gminy  Andrzej Pawluczyk , kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Gospodarczego  Grzegorz Walczak. 

 

Pkt.2.  

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego  Grzegorz Walczak. 

Poinformował, że w 2021r Gmina  wystąpiła do projektanta  o ponowną 

analizę projektów oświetlenia w sołectwach Bierwce i Jedlińsk. Radna 

Patrycja Bartula – Jakubowska zapytała czy zawarta  została umowa z 

projektantem do tego zadania. Kierownik Grzegorz Walczak odpowiedział, że  

z projektantem wiąże nas pierwotna umowa z 2019 r i nie było potrzeby 

aneksu do umowy.  Dodał również , że projektant zobowiązał się do 

wykonania zadania zgodnie z umową o zamówieniach publicznych. Radna 

Patrycja Bartula – Jakubowska zapytała czy projektant miał określony czas na 

wykonanie zadania.  Kierownik Grzegorz Walczak odpowiedział, że Gmina 

zażądała od projektanta wykonania zadania bez zbędnej zwłoki. 

W  dniu 4 października 2021r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z 

projektantem. W trakcie spotkania projektant powołując się na problemy 

zdrowotne związane z  pandemią COVID 19 oświadczył, że nie jest w stanie 

wykonać tego zadania w terminie.  Radna Patrycja Bartula – Jakubowska 

zapytała czy ze spotkania została sporządzona notatka i czy projektant 

przedstawił dokumenty świadczące o chorobie. Kierownik Grzegorz Walczak 

odpowiedział, że o ile sobie przypomina to została sporządzona notatka ze 

spotkania. Skarbnik Gminy Ilona Starzyńska dodała, że wyjaśnienia 



 

 

projektanta były wiarygodne bo w tym czasie wskaźniki zakażeń wirusem 

covid były na bardzo wysokim poziomie. Radny Janusz Mazurek zapytał czy w 

związku z nie wykonaniem w terminie projektu można ukarać projektanta.  

Sekretarz Gminy Andrzej Pawluczyk poinformował, że zgodnie z art. 15r(1) 

ustawy o pandemii covidowej Dz.U.2021. obowiązuje zakaz potrącania kary 

umownej z wynagrodzenia wykonawcy lub innych jego należności: zakaz 

dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy ; 

zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczeń zamawiającego; 

przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

W związku  z powyższym, jak dodał  Sekretarz Gminy Andrzej Pawluczyk, 

zgłoszone przez projektanta trudności związane z pandemią COVID 19 

wykluczają nałożenie na niego kar umownych. 

Radny Zbigniew Dobosz zapytał kto był wykonawcą projektu. Sekretarz 

Gminy Andrzej Pawluczyk odpowiedział , że o ile dobrze pamięta to przetarg 

wygrała Firma z Ostrowca Świętokrzyskiego. Radna Patrycja Bartula – 

Jakubowska zapytała czy ostatecznie te dokumenty zostały poprawione. 

Kierownik Grzegorz Walczak odpowiedział, że  z tego co wie,  to w lutym 2022 

została poprawiona dokumentacja projektowa dotycząca Bierwiec i przesłana 

do Starostwa. Dokumentacja  projektowa dotycząca Jedlińska również już 

została poprawiona a projektant miał odesłać w najbliższym czasie do 

Starostwa. 

 

Pkt.3 

Informacje na temat działań podjętych przez Urząd Gminy w Jedlińsku w 

zakresie opodatkowania producentów szamb betonowych przedstawiła 

Skarbnik Gminy Ilona Starzyńska. Poinformowała , że ternie gminy 

działalność z tytułu produkcji szamb betonowych prowadzi 27 podmiotów, 2 
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podmioty prowadzą działalność produkcyjną innych elementów betonowych. 

W 2021 r komisja składająca się z pracowników Urzędu Gminy 

przeprowadziła kontrolę w zakresie właściwego opodatkowania powierzchni 

, na której w/w podmioty prowadzą swoją działalność. W wyniku 

przeprowadzonej kontroli ustalono, że 2 podmioty spośród 28, właściwie 

wykazały powierzchnię, na której jest prowadzona działalność i prawidłowo 

odprowadzały podatek z tego tytułu. W pozostałych 26 przypadkach 

dokonano ponownego opomiarowania powierzchni i naliczono właściwą 

wartość podatku, od działalności. Kwota przypisu podatku, którą uiściły 

podmioty za 2020 i 2021r wyniosła ok. 130 000zł.  

Skarbnik Gminy Ilona Starzyńska poinformowała , że  nie został 

skontrolowany 1 podmiot prowadzący działalność produkcji szamb 

betonowych. Podmiot ten nie odbiera korespondencji urzędowej ani 

telefonów. Aktualnie w Urzędzie Gminy ustalane są inne możliwości co do 

kontroli tego podmiotu.  

Ad4.   

  Radny Zbigniew Dobosz zapytał Skarbnik Gminy Ilonę Starzyńską o tonaż 

pozyskanego kruszywa kolejowego oraz  wysokość kosztów jego transportu. 

Skarbnik Ilona Starzyńska odpowiedziała, że w tej chwili nie pamięta 

dokładnie. Zaproponowała radnemu żeby   zwrócił się z pismem to udzieli 

dokładnej odpowiedzi w tym zakresie. 

Radny Zbigniew zgłosił, że na jego terenie występuje nagminna kradzież 

znaków drogowych. Zwrócił się z prośbą do Sekretarza Gminy o uzupełnienie 

znakami miejsc , szczególnie tych,  w których brak oznakowania może 

przyczynić się do tragedii. 

Ad.5 

Na  tym posiedzenie zakończono. 



 

 

 

 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: 

                                                                               Lidia Żurowska 


