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Protokół nr XLII/2022 
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk  

odbytej w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy Jedlińsk  

w dniu 26.05.2021 r.  
 
Ad.1. Obrady XLII sesji Rady Gminy w Jedlińsku otworzył o godz. 9.00 Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Łukasz Kurek i przywitał Starostę Powiatu Radomskiego Pana 
Waldemara Trelkę, Radną Powiatową Panią Teodozję Bień, Radnych Gminy, Wójta Gminy 
Jedlińsk Pana Kamila Dziewierza, Sekretarza Gminy Pana Andrzeja Pawluczyka, 
Skarbnika Gminy Panią Ilonę Starzyńską, Radcę Prawnego Pana Ireneusza Dąbrowskiego.  
Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy 
13 radnych (Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).  
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych o rozszerzeniu projektu porządku 
obrad o projekt nr 7 dotyczący skargi na działalność Wójta Gminy Jedlińsk. 
Przewodniczący poinformował, że jest to kontynuacją sprawy, którą Komisja 
rozpatrywała w marcu.  
 
Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad sesji.                                                                                                         
2. Przyjęcie porządku obrad.                                                                                                                   
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji.  
4. Wystąpienie Starosty Powiatu Radomskiego Pana Waldemara Trelki. 
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.  
6. Raport o stanie gminy:  

A. debata nad raportem, 
B. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Jedlińsk 

wotum zaufania – projekt nr 1, 
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2021 rok: 

 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk 
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 r. wraz z uzasadnieniem, 

 przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium, 

 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Jedlińsk w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania 
budżetu za 2021 r. wraz z uzasadnieniem, 

 dyskusja, 
 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania 
finansowego – projekt nr 2, 

 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – projekt nr 3. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
A. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury 

– projekt nr 4 , 
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B. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok zakładu opieki 
zdrowotnej – projekt nr 5, 

C. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok – projekt nr 6, 
D. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jedlińsk – projekt nr 7. 

7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.   

Ad 2. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jakieś uwagi do zaproponowanego 
porządku obrad. Brak uwag. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13  głosami za, 
porządek obrad został przyjęty. 
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA) Patrycja Bartula-
Jakubowska (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Robert Rędzia (ZA) Waldemar Dabiński 
(ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Lidia 
Żurowska (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Ewa Ofiara (ZA). 

  
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji  
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 12  głosami za i 1 wstrzymującym protokół 
został przyjęty. 
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Barbara Kołodziejska (ZA) Waldemar 
Dabiński (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Maciej Makulski (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) 
Janusz Mazurek (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Robert Rędzia (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Lidia 
Żurowska (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ) 
Wojciech Kowalczyk (ZA). 
 
Ad. 4. Wystąpienie Starosty Powiatu Radomskiego Pana Waldemara Trelki. 
 
Pan Starosta na wstępie podziękował za współpracę i współfinansowanie przez gminę 
inwestycji  drogowych. Przedstawił obszernie działania powiatu, które realizowane były 
i będą na terenie gminy Jedlińsk.   
 
Radni zadawali pytania Panu Staroście. Głos zabrała Radna Ewa Ofiara, zwróciła uwagę 
na drogę powiatową Jedlińsk - Urbanów. Z wypowiedzi Pana Waldemara Trelki wynika, 
że nie ma pełnej dokumentacji, została zlecona w 2021 roku.  Radna powiatowa Teodozja 
Bień poinformowała, że droga, która będzie mogła być dofinansowana do Programu 
Odnowy Dróg, o którym wcześniej mówił Pan Starosta musi mieć zrobioną pełną 
dokumentację. Radna Ofiara prosi o przychylność w sprawie tej drogi ponieważ jest w 
bardzo złym stanie i potrzebuje kompleksowego remontu oraz chodnika. 
Radny Zbigniew Dobosz spytał o drogę Jedlanka- Mokrosęk - Kadłubek. Pan Starosta 
odpowiedział, że dokumentacja jest zrobiona jednak brakuje pozwoleń.  
Radny Waldemar Dabiński zwrócił się zapytaniem do Pana Starosty o informacje 
dotyczące drogi powiatowej Jedlińsk - Bartodzieje oraz poprosił o interwencje w sprawie 
przeglądu stanu rowów, przepustów i odpływów , które są wzdłuż tej drogi.  
Radny Marcin Drewnowski podziękował Staroście za inwestycję budowę parkingu przy 
szkole w Wierzchowinach. 
Sołtys sołectwa Jedlanka Pan Piotr Potrzebowski zwrócił się z pytaniem do Pana Starosty 
w sprawie drogi  Stara Błotnica - Urbanów. Jak powiedział Starosta dokumentacja jest 
prawie gotowa. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie realizacja zadanie rozpocznie się w 2023 
roku.  
Radna Lidia Żurowska podziękowała Panu Staroście za budowę drogi w Piastowie. 
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Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz podziękował za przybycie Panu Staroście i przekazanie 
rzetelnych informacji. 
 
Ad.5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek poinformował o pismach, które 
wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Lidia Żurowska poinformowała, że Komisja 
obradowała w dniu 11maja 2022 roku W posiedzeniu wzięło udział 7 członków Komisji.  
Tematem Komisji była analiza wykonania budżetu za 2021 rok i podjęcie uchwały przez 
Komisję Rewizyjną w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Jedlińsk. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Po dyskusji Komisja 3 głosami za pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2021 r. i tym samym podjęła Uchwałę w 
sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium. 
 
Komisja Polityki Społecznej w imieniu Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny 
Trzmiel – Wieteska sprawozdanie z Komisji odczytał Przewodniczący Rady Pan Łukasz 
Kurek.  Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 maja zajmowała się pismem 
pracowników SP ZOZ w obecności lekarzy i innego personelu. Komisja jednogłośnie 
wyraziła poparcie przedłużenie kadencji Pani Dyrektor Alicji Majcher bez 
przeprowadzenia konkursu. 
Kolejnym tematem, którym zajęła się Komisja był zatwierdzenie wykonania budżetu za 
2021 rok oraz projekt nr 4 i 5 w sprawie  sprawozdań. Projekty zaopiniowano 
pozytywnie. Członkowie dyskutowali nad planem pracy Biblioteki Publicznej oraz 
sprawozdaniem z Pomocy Społecznej.   
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Wojciech Kowalczyk 
poinformował, że Komisja w dniu 26 maja obradowała nad opiniowaniem uchwał 
w zakresie tematycznym Komisji.  
 
Ad 6. Raport o stanie gminy  
 
Ad 6. A. Debata nad raportem. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył debatę na ten temat.  
Uwagi do raportu miała Radna Patrycja Bartula – Jakubowska, która dostrzegła błąd 
pisarski w raporcie. Radna wypowiedziała się także w sprawie ścieżki pieszo – 
rowerowej oraz wyników egzaminów ósmoklasistów. 
Radna Ewa Ofiara podziękowała za przygotowanie i włożony wkład w stworzenie tak 
obszernej lektury na temat naszej gminy. 
Radny Waldemar Dabiński zwrócił uwagę dotyczącą działek na terenie gminy. Zwrócił 
się z pytaniem do Pana Sekretarza o koszt nabycia gruntów.  
 
Ad 6B. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedlińsk 
wotum zaufania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 1 i poprosił Radę o głosowanie.  
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W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 10 głosami za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym 
przyjęto Uchwałę nr XLII/27/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedlińsk 
wotum zaufania. 
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA) Waldemar 
Dabiński (WSTRZYMAŁ SIĘ) Maciej Makulski (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Tomasz 
Plewiński (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Robert 
Rędzia (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Zbigniew Dobosz (PRZECIW) Patrycja Bartula-
Jakubowska (PRZECIW) Ewa Ofiara (ZA). 
 
„Ad 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2021 rok. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Żurowska odczytała Uchwałę Nr 1/2022 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wniosku 
o udzielenie absolutorium. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kowalczyk odczytał uchwałę 
Nr 3.e./273/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z uzasadnieniem. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Rędzia odczytał uchwałę 
Nr 3.f.1/88/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 
dnia 25 maja 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Jedlińsk w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 
2021. 
Toczyła się dyskusja nad wyżej wymienionymi uchwałami Komisji Rewizyjnej 
i Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 
nr 2 – uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania 
budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 2 i poprosił Radę o głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Dziesięcioma głosami za, trzema głosami 
przeciw, przyjęto Uchwałę nr XLII/28/2022 w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2021 rok 
i sprawozdania finansowego. 

Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński 
(PRZECIW), Maciej Makulski (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Zbigniew Dobosz 
(PRZECIW), Patrycja Bartula-Jakubowska (PRZECIW), Robert Rędzia (ZA), Łukasz Kurek 
(ZA), Lidia Żurowska (ZA), Tomasz Plewiński (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), Wojciech 
Kowalczyk (ZA), Ewa Ofiara (ZA), Janusz Mazurek (ZA). 

Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 
nr 3 – uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 3 i poprosił Radę o głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Dziesięcioma głosami za, trzema głosami 
przeciw, przyjęto Uchwałę nr XLII/29/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Patrycja Bartula-Jakubowska 
(PRZECIW), Maciej Makulski (ZA), Łukasz Kurek (ZA), Barbara Kołodziejska (ZA), 
Wojciech Kowalczyk (ZA), Marcin Drewnowski (ZA), Zbigniew Dobosz (PRZECIW), 
Tomasz Plewiński (ZA), Robert Rędzia (ZA), Janusz Mazurek (ZA), Waldemar Dabiński 
(PRZECIW), Lidia Żurowska (ZA), Ewa Ofiara (ZA). 
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Następnie Pan Wójt podziękował wszystkim za udzielenie absolutorium oraz za wspólną 
pracę na rzecz samorządu. 
 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek zarządził przerwę. 
Po przerwie dołączył na obrady Radny powiatowy Pan Marian Wikło. 
Obrady opuściła Radna Patrycja Bartula – Jakubowska, Radny Zbigniew Dobosz, Radny 
Waldemar  Dabiński, Radny Tomasz Plewiński. 
 
Ad 7. Podjęcie uchwał:  
 
Ad 7A. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 
nr 4 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji 
kultury. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 4 i poprosił Radę o głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. 9 głosami za przyjęto Uchwałę 
nr XLII/30/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
2021 rok instytucji kultury. 
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA) Marcin 
Drewnowski (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Robert Rędzia (ZA) Łukasz Kurek (ZA) 
Wojciech Kowalczyk (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Janusz Mazurek (ZA) 
 
Ad 7B. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 
nr 5 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok zakładu 
opieki zdrowotnej.  
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 5 i poprosił Radę o głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. 9 głosami za przyjęto Uchwałę 
nr XLII/31/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
2021 rok zakładu opieki zdrowotnej. 
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Barbara Kołodziejska (ZA) Marcin 
Drewnowski (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Maciej Makulski (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Wojciech 
Kowalczyk (ZA) Robert Rędzia (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Lidia Żurowska (ZA). 
 
Ad 7D. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 
nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 
 
W sprawie tego projektu uchwały wypowiedziała się Skarbnik Gminy Pani Ilona 
Starzyńska. 
Zmiany proponowane w budżecie gminy polegają przede wszystkim na przesunięciach w 

przedsięwzięciach w ramach Funduszu Sołeckiego: 

 

 w Kruszynie mieszkańcy zdecydowali, że przesuwają środki z zadania czyszczenie 

rowów i utwardzenie drogi w kwocie 15.000,00 zł, na wykonanie progów 

zwalniających. 

 w Woli Gutowskiej mieszkańcy zdecydowali, że przesuwają środki z zakupu wozu 

bojowego dla OSP Jedlińsk w kwocie 15.786,32 zł i z zakupu stołów do gry oraz 

nasadzenia drzew wraz z ekranami przeciwkorzennymi na boisku wielofunkcyjnym        

w kwocie 8.000,00 zł i przekazują to na zadanie wykonania oświetlenia na boisku 

wielofunkcyjnym w Woli Gutowskiej. 
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Wprowadzamy do budżetu: 

 

 kwotę 36.267,25 zł, którą otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego za tzw.:,,małpki" i 

zwiększamy wydatki przeznaczone na działanie Komisji Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi. 

 dotację dla Starostwa Powiatowego w ramach promocji gminy na dofinansowanie 

czasopisma ,,Radomskie 24, kultura, region, samorząd" oraz utrzymanie portalu 

internetowego radomskie24.pl. Jest to kwota, którą w dziale promocji przesuwamy na 

inny paragraf. 

 wprowadzamy przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale  ,,Oświata i wychowanie". 

 wprowadzamy na dochody środki wypracowane przez szkoły w: Jedlińsku, Wsoli, 

Wierzchowinach i Jedlance. 

 zwiększoną subwencję oświatową, którą gmina otrzymała od Ministerstwa Finansów 

na podwyżki dla nauczycieli (wzrost płac nauczycieli od 1 maja br. o 4,3%). 

 darowizna od operatora gazociągów - Gaz System, na zakup sprzętu komputerowego 

dla trzech szkół w: Ludwikowie, Wierzchowinach, Jedlance. Jest to darowizna celowa. 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 6 i poprosił Radę o głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. 9 głosami za przyjęto Uchwałę nr 
XLII/32/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA) Robert 
Rędzia (ZA) Maciej Makulski (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) 
Janusz Mazurek (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Ewa Ofiara (ZA). 
 
Ad 7E. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 
nr 7 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlińsk. 
 
Radca Prawny Pan Ireneusz Dąbrowski wypowiedział się w sprawie projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt nr 7 i poprosił Radę o głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. 9 głosami za przyjęto Uchwałę nr 
XLII/33/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gmina Jedlińsk. 
 
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA) Waldemar 
Dabiński (ZA) Robert Rędzia (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Barbara 
Kołodziejska (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Marcin Drewnowski 
(ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Ewa Ofiara (ZA). 
 
Ad. 8. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Panu Kamilowi Dziewierzowi,  który 
przekazał informacje o inwestycjach poczynionych w okresie międzysesyjnym. Należą do 
nich: 

 podpisanie umowy na II etap kanalizacji, 
 podpisanie umowy na hydrofornię, 
 Zagospodarowanie placów zabaw z Programu Aktywizacja Sołectw w: Nowej Woli, 

Płaskowie, Woli Gutowskiej, Jedlińsku, 
 20 maja 2022 r. piknik ekologiczny w PSP w Jedlance finansowany ze środków 

WFOŚiGW w Warszawie, 
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 3 czerwca 2022 r. podpisanie umowy na budowę wiaty z grillem. Dofinansowanie 
pochodzi  z LGD Razem dla Radomki.  

 
 
W sprawach różnych zostały poruszone takie tematy jak: 

 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na boisko w Wierzchowinach, 
 ciąg pieszo – rowerowy od starej stacji w Kruszynie do nowo wybudowanych 

peronów,  
 droga asfaltowa od Bierwieckiej Woli do Lisowa, 
 oświetlenie przy cmentarzu w Bierwcach ze środków z Funduszu Sołeckiego, 
 przepust na drodze powiatowej w Bierwcach, 
 uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych, 
 
Radny powiatowy Pan Marian Wikło mówił o współpracy powiatu z samorządami, 
oraz złożył życzenia z okazji Dnia Matki. 

 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek złożył życzenia z okazji  Dnia Matki oraz 
z okazji dnia Samorządowca.  
 
Ad 9. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek ok. godziny 12:08  zamknął obrady 
XLII sesji Rady Gminy.  
 

Obradom Przewodniczył 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Łukasz Kurek 
 Protokołowała  
    
Marta Feruś 


