
Protokół nr XLVI/2022 
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk 

odbytej w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Jedlińsku 

w dniu 27.10.2022 r. 
 
Ad. 1. Obrady XLVI sesji Rady Gminy w Jedlińsku otworzył o godz. 9.00 Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Łukasz Kurek i przywitał Radnych, Wójta Gminy Jedlińsk Pana Kamila 
Dziewierza, Sekretarza Gminy Pana Andrzeja Pawluczyka, Skarbnika Gminy Panią Ilonę 
Starzyńską oraz Radcę Prawnego Pana Ireneusza Dąbrowskiego. 
 Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że w obradach uczestniczy 
15 radnych (Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).  
 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Kurek poinformował, że porządek obrad został 
rozszerzony o projekt Uchwały nr 8,9. 
Przewodniczący odczytał zaktualizowany porządek obrad. Radni nie mieli uwag.  
 
 
 Porządek obrad sesji:  
1. Otwarcie obrad sesji.  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z Sesji XLVI.  
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.  
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.  
6. Podjęcia uchwał:  
A. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Warszawska na 
terenie miejscowości Jedlińsk – projekt nr 1,  
B. w sprawie o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 
2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczego łowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatko w: za wysługę̨ lat, motywacyjnego, funkcyjnego 
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia - projekt nr 2,  
C. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - 
projekt nr 3,  
D. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 
rok 2023 - projekt nr 4,  
E. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 - 
projekt nr 5,  
F. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2022 - 2027 - 
projekt nr 6,  
G. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022 – projekt nr 7,  
H. w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku 
na okres: od podjęcia uchwały do 31 grudnia 2022 r. – projekt nr 8,  
I. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej – projekt nr 9.  
7. Sprawy różne,  
8. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Jedlińsk.  
 
 
 



Ad. 2. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt porządku obrad. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15  głosami za przyjęto porządek obrad.  
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA) 
Waldemar Dabiński (ZA) Dariusz Lipiński (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Robert Rędzia 
(ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Maciej Makulski (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) 
Janusz Mazurek (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Magdalena Trzmiel-
Wieteska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Ewa Ofiara (ZA). 
 
Ad. 3A. Przyjęcie protokołu z XLVI  Sesji. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 14  głosami za i 1 wstrzymującym przyjęto 
protokół. 
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (ZA) Marcin 
Drewnowski (ZA) Maciej Makulski (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (WSTRZYMAŁ SIĘ) 
Barbara Kołodziejska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Waldemar Dabiński (ZA) Zbigniew 
Dobosz (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Robert Rędzia (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Łukasz 
Kurek (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Ewa Ofiara (ZA). 
 
Ad. 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych 
w   okresie międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek przedstawił pisma, które wpłynęły do 
Biura Rady w okresie międzysesyjnym i sposobach ich załatwienia oraz przedstawił 
podstawowe informacje z zakresu pracy Rady Gminy.  
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Robert 
Rędzia poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 26.10.2022 r. Członkowie 
Komisji zostali zapoznani z trzema projektami uchwał. Projekt uchwał nr 1 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Warszawska na terenie 
miejscowości Jedlińsk, projektem uchwały nr  8 w sprawie dotacji przedmiotowych dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku na okres: od podjęcia uchwały do 31 
grudnia 2022 r. oraz projektem uchwał nr  9 w sprawie ustalenia wysokości stawek 
i zasad poboru opłaty targowej. Podczas posiedzenia obecny był Sekretarz Gminy Pan 
Andrzej Pawluczyk oraz Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego Pan  
Grzegorz Walczak. Wszystkie projekty zostały pozytywnie zaopiniowane. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Magdalena Trzmiel–Wieteska 
poinformowała, że Komisja obradowała 26.10.2022 r. Członkowie Komisji opiniowali 
projekt uchwały nr 2 w sprawie o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk 
z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i 
szczego łowe warunki przyznawania nauczycielom dodatko w: za wysługę̨ lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. Projekt 
został zaopiniowany pozytywnie.  Członkowie Komisji zapoznali się również  z Informacją 
o stanie zadań oświatowych w Gminie Jedlińsk za rok szkolny 2021/2022 zgodnie z art.11 
ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Wojciech Kowalczyk 

poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 27.10.2022 r. Obradowano nad 



siedmioma projektami uchwał przygotowanymi na Sesję. Wszystkie projekty zostały 

zaopiniowane pozytywnie.  

Ad. 5.  Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek oddał głos Panu Wójtowi, który na 

wstępie poinformował, że wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie 

oraz nie wykazano w nich żadnych nieprawidłowości.  

Pan Wójt omówił inwestycje jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Należą do 

nich: 

 projekt kanalizacji Lisów oraz ul. Sienkiewicza w Jedlińsku, 

 budowa wiaty w Ludwikowie, 

 remont boiska w Wierzchowinach, 

 częściowy odbiór oświetlenia na drodze wojewódzkiej „7”, 

 przepompownia w Wielogórze, 

 kanalizacja II etap we Wsoli, 

 oświetlenie w Lisowie i Bierwcach (przy cmentarzu), 

 pozyskanie środków z WFOŚiGW dla strażaków,  

 transport publiczny –przedłużenie trasy busa Mavik do Wierzchowin i Bierwiec, 

 piknik historyczny 11 listopada na Rynku w Jedlińsku, 

 dystrybucja węgla. 

 

Ad. 6. Podjęcia uchwał:  

Ad 6A. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 

nr 1 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Warszawska na 

terenie miejscowości Jedlińsk. 

Radny Lipiński zwrócił się z pytaniem o konsultacje społeczne w sprawie budowy domu 

kultury po zburzonej „Turyście”. Radny Dobosz zwrócił się z pytaniem o scalenie 

zakupionych działek pop turyście w jedną.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 13 głosami za oraz 2 wstrzymującymi   

przyjęto Uchwałę nr XLVI/48/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ul. Warszawska na terenie miejscowości Jedlińsk. 

Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Marcin Drewnowski (ZA) Maciej 

Makulski (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Waldemar Dabiński (ZA) Tomasz Plewiński 

(ZA) Janusz Mazurek (ZA) Robert Rędzia (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Patrycja 

Bartula-Jakubowska (ZA) Dariusz Lipiński (WSTRZYMAŁ SIĘ) Łukasz Kurek (ZA) 



Wojciech Kowalczyk (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Lidia 

Żurowska (ZA). 

Ad. 6B. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 

nr 2 w sprawie o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 

2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu okres lającego wysokos c   i szczego łowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę̨ lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.  W głosowaniu wzięło udział 

15 radnych. 15 głosów za Uchwała  nr XLVI/49/2022 w sprawie o zmianie uchwały Nr 

XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę̨ lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia została przyjęta.  

Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) 

Barbara Kołodziejska (ZA) Maciej Makulski (ZA) Dariusz Lipiński (ZA) Patrycja Bartula-

Jakubowska (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Robert Rędzia (ZA) 

Tomasz Plewiński (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) 

Janusz Mazurek (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Waldemar Dabiński (ZA).  

Ad. 6C. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 

nr 3 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska omówiła trzy kolejne projekty uchwał. 

Odpowiedziała na pytania radnych. Poinformowała, że stawki podatków już trzeci rok nie 

będą podwyższane na terenie gminy a uszczuplenie budżetu z tego tytułu wynosi ponad 

2. 500,000 zł.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.  W głosowaniu wzięło udział 

15 radnych. 15 głosami za  Uchwała  nr XLVI/50/2022 w określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych została przyjęta. 

Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA) Dariusz 

Lipiński (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Maciej 

Makulski (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Robert Rędzia (ZA) Magdalena Trzmiel-

Wieteska (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Zbigniew 

Dobosz (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA).   

Ad.6d. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 

nr 4 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

rok 2023. 



Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.  W głosowaniu wzięło udział 

15 radnych. 15 głosami za  Uchwała  nr XLVI/51/2022 w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023. 

Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA) Patrycja 

Bartula-Jakubowska (ZA) Dariusz Lipiński (ZA) Robert Rędzia (ZA) Marcin Drewnowski 

(ZA) Maciej Makulski (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Lidia Żurowska (ZA) 

Wojciech Kowalczyk (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Magdalena Trzmiel-

Wieteska (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA). 

Ad.6E. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 

nr 5 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na rok 2023. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radę o głosowanie.  W głosowaniu wzięło udział 

15 radnych. 15 głosami za przyjęto Uchwałę  nr XLVI/52/2022 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od  nieruchomości na rok 2023.  

Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Waldemar Dabiński (ZA) Dariusz 

Lipiński (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska 

(ZA) Robert Rędzia (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Wojciech 

Kowalczyk (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Maciej Makulski (ZA) Lidia Żurowska 

(ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Ewa Ofiara (ZA). 

Ad. 6F. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 

nr 6 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2022 – 2027. 

Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska poinformowała jednocześnie o projekcie uchwały 

6 i 7. Opowiedziała o zmianach jakie zaszły. 

Zmiany polegały na: 
 

 wprowadzeniu środków z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie dochodów, 
 wprowadzeniu środków z Ministerstwa Oświaty na zadanie „Poznaj Polskę”, 
 wprowadzeniu wkładu własnego rodziców dzieci, którzy uczestniczą w projekcie, 
 otrzymaniu środków z Funduszu osób niepełnosprawnych na remont łazienki w 

szkole we Wsoli, 
 wprowadzeniu do budżetu środków na remont dachu szkoły we Wsoli, 
 wprowadzeniu środków z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki dla mieszkańców 

Ukrainy, 
 wprowadzeniu środków na oświetlenie w Bierwcach, 
 wprowadzeniu środków z Urzędu Skarbowego za zezwolenia na sprzedaż hurtową 

napojów alkoholowych (środki znaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi), 
 zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku, 
 zwiększenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
 zwiększeniu środków na odbiór azbestu, 
 przesunięciach środków z Funduszu Sołeckiego w sołectwach. 

 



Radny Zbigniew Dobosz zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik o drogi, na które został 
złożony wniosek z Polskiego Ładu. Pani Skarbnik odpowiedziała, że taka informacja 
została podana na poprzednich sesjach. 

 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za przyjęto Uchwałę nr 
XLVI/53/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 
2022-2027. 
 
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA) Waldemar 
Dabiński (ZA) Dariusz Lipiński (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Patrycja Bartula-
Jakubowska (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Janusz Mazur ek (ZA) Robert Rędzia (ZA) Łukasz 
Kurek (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Wojciech Kowalczyk 
(ZA) Zbigniew Dobosz (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA). 
 
Ad. 6G. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 
nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za przyjęto Uchwałę nr XLVI/54 
/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
 
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Dariusz Lipiński (ZA) Waldemar 
Dabiński (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Maciej Makulski (ZA) Łukasz Kurek (ZA) Tomasz 
Plewiński (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Zbigniew Dobosz 
(ZA) Lidia Żurowska (ZA) Robert Rędzia (ZA) Patrycja Bartula-Jakubowska (ZA) Janusz 
Mazurek (ZA) Ewa Ofiara (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA). 
 
Ad. 6H. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 
nr 8 w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku 
na okres: od podjęcia uchwały do 31 grudnia 2022 r. 
  
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 14 głosami za i 1 wstrzymującym przyjęto 
Uchwałę nr XLVI/55/2022 w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Jedlińsku na okres: od podjęcia uchwały do 31 grudnia 2022 r. 
 
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA) Marcin 
Drewnowski (ZA) Waldemar Dabiński (ZA) Dariusz Lipiński (ZA) Janusz Mazurek (ZA) 
Robert Rędzia (ZA) Zbigniew Dobosz (WSTRZYMAŁ SIĘ) Patrycja Bartula-Jakubowska 
(ZA) Łukasz Kurek (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) Ewa Ofiara (ZA) 
Lidia Żurowska (ZA) Magdalena Trzmiel-Wieteska (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA). 
 
Ad. 6I. Przewodniczący Rady Gminy Jedlińsk przystąpił do procedowania nad projektem 
nr 9 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej 
 
Głos w sprawie tego projektu uchwał zabrał Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pawluczyk 
mówiąc, że należy podjąć tą uchwałę ponieważ nie ma zainteresowanych do zbierania 
opłaty targowej.   
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosami za podjęto Uchwałę nr 
XLVI/56/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej. 



 
Udział w głosowaniu przedstawiał się następująco: Maciej Makulski (ZA) Patrycja 
Bartula-Jakubowska (ZA) Dariusz Lipiński (ZA) Barbara Kołodziejska (ZA) Magdalena 
Trzmiel-Wieteska (ZA) Robert Rędzia (ZA) Janusz Mazurek (ZA) Waldemar Dabiński (ZA) 
Łukasz Kurek (ZA) Tomasz Plewiński (ZA) Lidia Żurowska (ZA) Wojciech Kowalczyk (ZA) 
Ewa Ofiara (ZA) Marcin Drewnowski (ZA) Zbigniew Dobosz (ZA). 
 
Ad 7. Sprawy różne. 
 
Podczas spraw różnych zostały poruszone takie tematy jak: 
 

 awarie oświetlenia na terenie gminy, 
 zaśmiecanie lasów, 
 edukacja z zakresu segregacji odpadów oraz oddawania ich na PSZOK, 
 przerwy w dostawie prądu na terenie gminy Jedlińsk, oczyszczenie linii 

energetycznych średniego napięcia. 
 regulacje granic działek przy placu zabaw w Piasecznie, 
 brak zjazdów przy przebudowie drogi na prywatne posesje w Lisowie. Organizacja 

spotkania z przedstawicielem Powiatowego Zarządu Dróg. 
 

ponadto: 
 

 Mieszkanka gminy Jedlińsk Pani Bożena Partyga odczytała wcześniej 
przygotowany wiersz z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości. 

 Radny Dariusz Lipiński odczytał wcześniej przygotowane wystąpienie w sprawie 
Funduszu Sołeckiego w Gminie Jedlińsk. 
 

 
 
Ad 9. Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Kurek o godzinie 11:23  zamknął obrady 
XLVI sesji Rady Gminy.  
 
 
 

Obradom Przewodniczył 
            Przewodniczący Rady Gminy 

              Łukasz Kurek 
 
 Protokołowała  
   Marta Feruś 


