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Protokół nr 9/2021 
posiedzenia Komisji Polityki Społecznej 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 
 
 

  14 grudnia 2021 roku odbyło się łączone posiedzenie komisji: Komisji Polityki 

Społecznej; Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji; Komisji Gospodarki i 

Środowiska celem opiniowania uchwały budżetowej na 2022 rok. W posiedzeniu  

Komisji Polityki Społecznej udział wzięło siedmiu członków (załącznik 1 – lista 

obecności) pan Andrzej Pawluczyk – Sekretarz Gminy Jedlińsk, pani Ilona 

Starzyńska – Skarbnik Gminy Jedlińsk, Sylwia Dąbrowska – radca prawny, 

Ewelina Marus oraz Piotr Okleja – pracownicy Urzędu Gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

3. Zaopiniowanie uchwały budżetowej na 2022 rok. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1. Przewodnicząca Komisji – Magdalena Trzmiel-Wieteska powitała 

przybyłych członków komisji. Stwierdziła prawomocność obrad – według listy 

obecności.   

 

Ad. 2. Po zapoznaniu się z protokołem ostatniego posiedzenia Komisji Polityki 

Społecznej,  członkowie komisji  przyjęli protokół jednogłośnie nie wnosząc 

żadnych poprawek.  

 

Ad. 3.  Następnie wójt Gminy Jedlińsk przedstawił szczegółowo plan inwestycji 

na 2022 rok. Poszczególne zadania były punktem do dalszej dyskusji, którą 

uzupełniała pani skarbnik. Wydatki inwestycyjne na 2022 rok stanowią zadania 

w ramach rządowego funduszu Polski Ład: budowa hydroforni  w Wielogórze, 

przebudowa sieci wodociągowej w Jedlińsku, budowa kanalizacji Wsola-

Wielogóra, przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedlińsku, zakup autobusu 

szkolnego, wymiana oświetlenia;  zadania z częściowym dofinansowaniem: 

przebudowa drogi Gutów-Narty, przebudowa drogi w Piastowie oraz zadania w 

całości finansowane z budżetu gminy: przebudowa drogi gminnej Wola 

Bierwiecka- Godzisz, projekt Sali gimnastycznej przy PSP w Bierwcach, projekt 

centrum kultury w Jedlińsku. 
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Członkowie Komisji Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowali uchwałę 

budżetową na 2022 rok  (3 głosy „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”). 

Ad. 4. W sprawach  poruszano następujące  kwestie: 

- radna Ewa Ofiara podziękowała panu wójtowi za wpisanie w budżet na 2022 

rok projektu budowy sali gimnastycznej przy PSP w Bierwcach. Złożyła również 

podziękowania dla pracowników ZGK za pomoc w sprawnym zabezpieczeniu 

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi  zakupów w ramach funduszu 

sołeckiego. Wyraziła także wyrazy uznania i podziękowania dla pracy pani 

Teresy Siejek – w szczególności za pomoc w realizacji funduszu sołeckiego,  

- radna Ewa Ofiara poprosiła o wygospodarowanie środków na budowę sieci 

wodociągowej do pani Urszuli Pawłowskiej – pracownika urzędu gminy w 

Jedlińsku oraz projekt budowy 170 metrowego odcinka oświetlenia w 

miejscowości Bierwce, 

- przewodnicząca poruszyła temat planowanej komisji wyjazdowej, która miała 

odbyć się w ZSP w Jedlińsku i miała dotyczyć remontu kuchni i stołówki. 

Poinformowała zgromadzonych, iż 6 grudnia 2021 roku wystosowała pismo 

informujące o potrzebie zwołania takiego posiedzenia, jednakże  pan wójt 

odpowiedział, iż „nie widzi możliwości zorganizowania posiedzenia w ZS-P”. 

Dopytując  o podstawę prawną decyzji, pani radca prawna powoływała się na stan 

pandemii w naszym kraju, natomiast pan sekretarz na brak badań sanitarno-

epidemiologicznych członków komisji.  

Na tym  przewodnicząca zakończyła obrady, dziękując za przybycie. 

 

 

 

 

 

Przewodniczyła i protokołowała: 

Magdalena Trzmiel-Wieteska. 
 


