
  
P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2008

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 8 lutego 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy

Początek Sesji godzina 12-ta.
Zakończenie godzina 1500.
Ustawowy stan radnych   - 15
Faktyczny stan radnych   - 15

Na sesji obecnych było 15 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) 
oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 2). 
W sesji udział wziął pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy, pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, 
pani Teresa Słoma – Sekretarz, a  także pan Dominik Jędryka – Kierownik Posterunku Policji w Kowie-
sach.

Ad. 1
Otwarcia Sesji dokonała pani Janina Rybicka – Przewodnicząca Rady Gminy, która serdecznie powitała 
przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Wójta, sołtysów i wszystkich obecnych na posiedzeniu.  

Ad. 2
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ na 
stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych.

Ad. 3
W kolejnym punkcie Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posił-

ki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowie-
sy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Uzależnień Gminy Kowiesy na 2008 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 208 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowiesy na rok 2008.
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kowiesy.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

Z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie uzgodnienia 
projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobra-
zu Doliny Chojnatki wystąpił Pan Wójt. Konieczność wprowadzenia tego punktu wynika z przesłanego 
w dniu 4 lutego projektu i 30 dniowego terminu wynikającego z przepisów prawa. Projekt uchwały w 
przedmiotowej sprawie został omówiony na posiedzeniu komisji w dniu 4 lutego i został przez tę komi-
sję zaakceptowany.  W głosowaniu nad zmianą porządku udział wzięło 15 radnych. Wszyscy głosowali 
za zmianą porządku obrad, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek w no-
wym brzmieniu został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posił-

ki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowie-
sy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Uzależnień Gminy Kowiesy na 2008 rok.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 208 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowiesy na rok 2008.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uzgodnienia  projektu  Rozporządzenia  Wojewody  Łódzkiego  w 

sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Chojnatki.
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kowiesy.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.

Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Z uwagi na fakt, iż pro-
tokół był przesłany w materiałach oraz wyłożony na sali obrad jego treści nie odczytywano. W głoso-
waniu jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 
głosował przeciw. Protokół został przyjęty 15 głosami.
 
Ad. 5
Kolejny punkt to   informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca oddała głos 
Wójtowi Gminy, który przedstawił informację jak niżej:

Z zakresu zadań inwestycyjnych
1. Mamy już wszystkie uzgodnienia dokumentacji  sieci wodociągowej dla miejscowości  Paplin, 

Chełmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska.
2. Zostało zlecone wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej drogi do wsi Borszyce. Po-

siadamy już kosztorysy inwestorskie na to zadanie. Trwają rozmowy z trzecią stroną współfi-
nansowanie tego zadania. Jest ustna zgoda. Gdy otrzymamy na piśmie potwierdzenie udziału 
finansowego zostanie przedstawiona nazwa firmy.

3. Udało się znaleźć rozwiązanie na przekazanie przez Lasy Państwowe dwóch działek leśnych 
przy drodze gminnej nr 115152E w obrębie wsi Wędrogów.

4. Wystąpiłem o warunki techniczne do Zakładu Energetycznego na wykonanie oświetlenia ulicz-
nego w Wędrogowie i Woli Pękoszewskiej wzdłuż drogi do wsi Niemieryczew.

5. Odbyłem spotkanie z wójtem gminy Nowy Kawęczyn w spawie składania i przygotowania wnio-
sku do RPO woj. łódzkiego na przebudowę drogi Chrzczonowice – Paplinek – Lisna – Psary 
-Doleck – Trzcianna.

Sprawy bieżące
1. Działa już pracownika e-learingowa w Kowiesach.
2. W miesiącu styczniu był problem prawny, jak mają dalej funkcjonować dwa przedszkola, które 

powstały z programu „Małe przedszkole w każdej wsi” w gminie Kowiesy. W styczniu funkcjo-
nowały w formie niepublicznych przedszkoli, a od lutego w formie innych form wychowania 
przedszkolnego. Jest to możliwe dzięki wejściu w życie 27 stycznia rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

3. W dniu 24 stycznia odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci chodzących do filii w Turowej Woli 
do klas I-III i do zerówki z Zarządem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Wola i okolic. Na 
spotkaniu została omówiona sprawa likwidacji  filii  i  przejęcia całego procesu edukacyjnego 
szkoły podstawowej i zerówki przez Stowarzyszenie. Ze strony Rady Gminy w zebraniu uczest-
niczyła Pani Przewodnicząca. Szkołę filialną reprezentowała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kowiesach. Dyskusja była merytoryczna i rzeczowa. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia mógł 
się pochwalić przed rodzicami swoimi osiągnięciami.

4. Odbyły się dwa spotkania ze spadkobiercami resztówki majątku Paplin w sprawie wydzierża-
wienia budynku  i parku do czasu rozstrzygnięć przez Ministerstwo Rolnictwa w spawie zwrotu 
tej nieruchomości spadkobiercom. Sprawa zwrotu trwa od 1992 roku i niedługo będzie pełno-
letnia, a rozstrzygnięć wiążących brak. Zostało ustalone, że do połowy lipca 2008 roku spadko-
biercy wystąpią do gminy z odsprzedażą z bonifikatą i zrezygnują z roszczeń zwrotu.

5. W dniu 25 styczniu odbyło się spotkanie z Nadleśniczym Lasów Państwowych w Grójcu i jego 
pracownikami w sprawie działek leśnych na drogę w Wędrogowie i budowy zagrody dla leśni-
czego w Chojnatce.

6. W tej sali odbyła się mała uroczystość dla jubilatów z terenu gminy, którym zostały wręczone 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Na uroczystości oprawę artystyczną przygotowali 
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu. Na 7 par w uroczystości wzięły 4 pary, do trzech 
pozostałych, którym zdrowie nie pozwoliło przybyć dojechałem do domów z Panią Kierownik 
USC i wręczyliśmy medale i kwiaty.

2



Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 8 lutego 2008 roku

7. Trwa proces regulacji stanów prawnych dróg i wspólnot wiejskich. Posiadamy już 16 decyzji od 
Wojewody na komunalizację dróg w 16 wioskach i 4 decyzje na komunalizację wspólnot wiej-
skich. Decyzje te w przyszły tygodniu zostaną uprawnione i będzie można dołączać lub zakła-
dać nowe księgi wieczyste. W Łodzi u Pani Wojewody jest 5 złożonych wniosków. Trwają prace 
w Urzędzie Gminy na przygotowanie następnych 3 wniosków komunalizacyjnych i czekamy na 
jedną decyzję w sprawie dróg od Starosty Skierniewickiego. Do połowy roku 2008 proces ten 
powinien zostać zakończony.

8. Odbyło się spotkanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Kowiesach, na którym ustalono zakres 
prac do realizacji w tym roku. Składki od zmeliorowanych gruntów nie zmieniono. Jest problem 
ściągalności składki. Gdy jest wysoki to można występować o wyższe dotacje od Urzędu Mar-
szałkowskiego.

9. Na dzień dzisiejszy pozostało jeszcze do wymiany 64 dowodów osobistych.
10. Odbywają się coroczne zebrania sprawozdawcze w OSP na terenie gminy Kowiesy.

III Wyjazdy służbowe  
1. Wspólnie z Panią Ewą Pawlak przeprowadziliśmy rozmowy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-

demiologicznej  w Skierniewicach  i  w Delegaturze  Kuratorium Oświaty  w Skierniewicach  w 
sprawie uzyskania opinii na lokalne przedszkolne w Jeruzalu i w Turowej Woli.

2. W dniu 15 stycznia uczestniczyłem w konferencji w Ministerstwie Edukacji Narodowej w spra-
wie „Edukacja Przedszkolna”. Konferencja trwała w godzinach 1100-1600 i uczestniczyli w niej 
burmistrzowie, wójtowie gminy, w których realizowany był projekt „Małe Przeszkola w każdej 
wsi”, kuratorzy oświaty z 5 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-po-
morskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej tak działało w ubie-
głym roku, że obecnie 800 placówek takich jak nasze przedszkola kończą program 31 marca 
2008 roku i dalej nie wiadomo co i jak? A w nowym programie jest finansowanie roczne na 
utworzenie 200 szt. Nie rozwiązano problemu tych, co kończą działanie i brak form wsparcia 
na dalsze ich funkcjonowanie.

3. Dwa razy przedstawiciele gminy Głuchów z Panem Wójtem na czele oglądali i rozmawiali z pra-
cownikami Urzędu Gminy i Zarządem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Wola i okolic odno-
śnie funkcjonowania szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie. Na ręce Pani Barbary Kowal-
skiej składam serdeczne podziękowanie Zarządowi Stowarzyszenia.

4. W dniu 17 stycznia uczestniczyłem w Sesji Rady Powiatu Skierniewickiego.
5. W dniu 21 stycznia w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się spotkanie wójtów 

powiatu skierniewickiego odnośnie programu ministerialnego „Boisko w mojej gminie”, gdzie 
do końca 2012 roku ma powstać 1200 boisk do piłki nożnej i boisk ogólnych. Akces na ten rok 
należało zgłosić do 31 stycznia. Koszt po stronie gminy to 340 tysięcy i koszty utrzymania w 
latach następnych 10-15 tysięcy rocznie.

6. W dniu 23 stycznia musiałem wziąć udział w rozprawie sądowej w Sądzie w Rawie Mazowiec-
kiej w sprawie  skierowania mieszkańca gminy na przymusowe leczenie odwykowe w ośrodku 
zamkniętym.

7. Brałem udział w podsumowaniu działalności PSP w Skierniewicach i jednostek OSP na terenie 
miasta i  powiatu skierniewickiego za rok 2007. Na terenie gminy Kowiesy jest  największy 
współczynnik zdarzeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców i za 2007 rok wyniósł 18,79.

8. Wspólnie z Panią Teresą Słomą brałem udział w bezpłatnym szkoleniu w Łodzi organizowanym 
przez firmę konsultingową „Grupa ERGO” z Wrocławia. Według tej firmy rok 2008 może być 
rokiem straconym jeżeli chodzi o pozyskanie środków unijnych.

9. W dniu 31 stycznia w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach brałem udział w spotkaniu 
wójtów i osób odpowiedzialnych za informatyzację urzędów gmin. W spotkaniu uczestniczyła 
również Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

10. 1 lutego byłem w Zakładzie Energetycznym w Żyrardowie w sprawie oświetlenia ulicznego, wy-
miany słupów drewnianych i inwestycji na GPZ Zawady.

11. Wczoraj uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury.
Na tym Pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami.
Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi i przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 6
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatno-
ści za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ko-
wiesy. Informacji w tej sprawie udzieliła Pani Teresa Słoma, która na wstępie zaznaczyła, iż projekt 
przesłany radnym w materiałach uległ zmianie. Przede wszystkim z uwagi, iż tylko w jednej szkole 
prowadzonej przez Gminę Kowiesy funkcjonuje stołówka szkolna, w której są przygotowywane i wy-
dawane posiłki uchwała została przystosowana do Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu. Ponadto skre-
ślono przepisy  dotyczące  szczegółowych zasad  zwrotu opłat  za  obiady w przypadku nieobecności 
ucznia w szkole, pozostawiając jedynie zapis dotyczący terminu płatności. Po przedstawieniu wylicze-
nia przygotowanego przez Panią Dyrektor Publicznego Gimnazjum proponuje się dwie stawki opłat: 
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1,70 dla uczniów i 2,70 dla pracowników szkoły. Zróżnicowanie stawek wynika wprost z przepisów 
prawa, gdyż jak mówi ustawa o systemie oświaty opłata wnoszona przez uczniów może obejmować 
tylko koszty tzw. wsadu do kotła, natomiast  dla pozostałych opłata obejmuje również koszty przygo-
towania. Pani Teresa Słoma nadmieniła, iż projekt uchwały był szczegółowo omówiony na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy i został pozytywnie zaopiniowany.
Radni nie mieli  uwag ani pytań odnośnie uchwały wobec czego przystąpiono do odczytania treści 
uchwały i głosowania nad jej podjęciem. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wszyscy głosowali 
za podjęciem uchwały, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie glosował przeciw. Uchwała została 
podjęta 15 głosami.

Ad. 7
W następnym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień Gminy Kowiesy na rok 2008. Informa-
cji w tej sprawie udzieliła pani Sylwia Borowiec, która zaznaczyła, iż zgodnie z ustawą z dnia 26 paź-
dziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy przyj-
muje coroczny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień, w 
którym określa lokalną politykę wobec problemów związanych z alkoholem. Środki na realizację zadań 
zawartych w programie pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych.
Głównymi celami niniejszego programu są w szczególności promocja zdrowego, wolnego od uzależnień 
stylu życia, zmniejszenie powstawania nowych problemów społecznych związanych z uzależnieniem al-
koholowym i dotyczącymi przede wszystkim dzieci. Realizacja zadań wynikających z programu odbywa 
się między innymi poprzez podejmowanie czynności przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na rzecz udostępniania informacji o możliwościach korzystania z profesjonalnej pomocy psy-
choterapeutycznej w poradniach specjalistycznych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oso-
bom uzależnionym, motywowanie tych osób i ich rodzin do rozpoczęcia procesu leczenia, interwencje 
w instytucjach pomocy, a także kierowanie na badania. W ramach realizacji Komisja współpracuje z in-
stytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i  pomocą osobom uzależnionym, 
czyli placówkami odwykowymi, grupami samopomocowymi.
W programie zawarte są również zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych, które przedstawiają się następująco: członkowie komisji otrzymują 80 zł za 
udział w posiedzeniu, natomiast sekretarz komisji otrzymuje 200 zł brutto miesięcznie.
Na rok 2008 zaplanowane są następujące zadania:

1. pozalekcyjne zajęcia sportowe – kwota zaplanowanych środków to 16.320,00 zł
2. działalność świetlicy środowiskowej w Woli Pękoszewskiej – 14.100,00 zł
3. finansowanie programów profilaktycznych (spektakle teatralne, muzyczne itp.) oraz finanso-

wanie  udziału  dzieci  i  młodzieży  w  koloniach  i  obozach  z  programem  profilaktycznym  – 
6.500,00 zł

4. działalność GKRPA (wynagrodzenia) – 6.800,00 zł
5. finansowanie szkoleń dla członków GKRPA – 1.700,00 zł

Pani Borowiec zaznaczyła, iż w tegorocznym programie została wprowadzona nowa zasada, jeżeli cho-
dzi o dofinansowanie udziału dzieci w koloniach i obozach. Do tej pory co roku z dofinansowania mogły 
korzystać te same dzieci, natomiast w tym roku wprowadzamy zasadę, iż dofinansowanie będzie przy-
sługiwało co drugi rok, chyba że liczba chętnych będzie mniejsza od środków przeznaczonych na ten 
cel. Projekt powyższej uchwały był przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji w dniu 4 lutego i zo-
stał pozytywnie zaopiniowany. 

W kwestii ww. projektu uchwały pytanie zadał radny Krzysztof Wieczorek, który poprosił o przedsta-
wienie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Odpowiedzi udzieliła pani Borowiec, która poinformowała zebranych, iż GKRPA została powołana Za-
rządzeniem Nr 132/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 1 lutego 2006 roku. W jej skład wchodzą nastę-
pujące osoby:

1. Sylwia Borowiec
2. Janina Dąbrowska
3. Janina Powązka
4. Maria Szelążek
5. Marek Wróblewski

i od 1 stycznia 2008 roku za pana Dariusza Sobczaka jest pan Dominik Jędryka.

Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania nad 
jej podjęciem. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została pod-
jęta 15 głosami.

Ad. 8
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Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 208 roku. Informacji w tej sprawie 
udzieliła pani Teresa Słoma, która poinformowała zebranych, iż podobnie jak Program Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Uzależnień, tak samo i program współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi przyjmuje się zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na każdy rok. 
Program współpracy ma na celu stworzenie optymalnych warunków do zaspakajania zbiorowych po-
trzeb mieszkańców i wspieranie ich aktywności obywatelskiej poprzez udział organizacji pozarządo-
wych  w  rozwiązywaniu  problemów  społecznych  mieszkańców  gminy.  Program  określa  partnerów 
współpracy (ze strony samorządu i ze strony organizacji pozarządowych) oraz formy tej współpracy. 
Sferami działań publicznych są między innymi podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrona i promocja 
zdrowia, kultura, sztuka, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologia, pomoc społeczna, w 
tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a także porządek i bezpieczeństwo publiczne. 
Zasady przyznawania dotacji  oraz warunki ubiegania się o dotację przez organizacje pozarządowe 
określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program ten ma rów-
nież na celu rozwój sektora organizacji pozarządowych wspierających działania samorządu lokalnego i 
wspomaganie działalności tych organizacji, polegającej na podejmowaniu zadań uzupełniających dzia-
łania samorządu lokalnego.

Odnośnie tej uchwały radni nie mieli  żadnych uwag, wobec tego przystąpiono do odczytania treści 
uchwały i głosowania nad podjęciem. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. 
15 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzy-
mał. Uchwała została podjęta 15 głosami.

Ad. 9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008. Uchwałę budże-
tową omówiła pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy,  która w pierwszej  kolejności  omówiła treść 
uchwały, i tak:
Dochody budżetu gminy w roku 2008 planuje się na kwotę 5.926.872 zł (bieżące 5.901.872 zł i mająt-
kowe 25.000 zł), wydatki planuje się w wysokości 7.192.242 zł (wydatki bieżące 5.090.242 zł, wydatki 
majątkowe 2.102.000 zł). Planowany deficyt to kwota 1.265.370 zł, który zostanie pokryty kredytami 
(977.000 zł, pożyczkami 216.000 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki w kwocie 72.370 zł).
Ponadto w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 
5.000 zł.
Ustalone dotacje wynoszą odpowiednio:

 dla gminnej instytucji kultury w wysokości 102.000 zł
 niepublicznych przedszkoli i niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 156.196 zł.

W uchwale budżetowej upoważnia się także Wójta do zaciągania zobowiązań na pokrycie występujące-
go w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł, zaciągania  zobowiązań na 
finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,  a także z tytułu umów, których reali-
zacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty 
upływa r oku następnym, a ponadto do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem prze-
niesień wydatków między działami i do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach ban-
kowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W uchwale budżetowej zobowiązuje się również Wójta Gminy do przedłożenia informacji z przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku oraz sprawozdania rocznego do 
dnia 30 marca 2009 roku.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który omówił zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 
2008.

Następnie Pan Wójt omówił zadania inwestycyjne na rok 2008:
 budowa Stacji Uzdatniania Wody w Paplinie wraz z siecią wodociągową dla północno-zachod-

niej części gminy (I etap budowy SUW i sieci wodociągowej)
 modernizacja dróg gminnych relacji Wymysłów – Chojnatka, Wola Pękoszewska – Borszyce, 

Janów, Jakubów – Nowy Lindów.
 Przygotowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej Pękoszew – Wędrogów
 przebudowa drogi gminnej (nr 15153E) Lisna -Paplinek – Chrzczonowice,
 zakup 4 przystanków autobusowych
 adaptacja budynku OSP Jeruzal na świetlicę wiejską
 przygotowanie studium wykonalności na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszew-

skiej
 termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z remontem dachu i budową podjazdu dla 

niepełnosprawnych
 zakup niezbędnego programu do e-administracji
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 zakup samochodu dla Urzędu Gminy
 zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Pękoszewska
 budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie i Woli Pękoszewskiej

Pan Wójt dodał, iż projekt przedmiotowej uchwały był omawiany na wspólnym  posiedzeniu wszystkich 
komisji w dniu 4 lutego 2008 roku i został pozytywnie zaopiniowany.

W sprawie budżetu zadano następujące pytania:
Radny Krzysztof Wieczorek zabrał głos i zapytał dlaczego taką dużą kwotę (9.600 zł) przeznacza 
się na Izby Rolnicze, kiedy gmina nie ma korzyści z ich działania. Przedstawiciele Izby Rolniczej nigdy 
nie gościli na sesji. Może można z tego zrezygnować.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, który poinformował, iż składka odprowadzana na działalność Izb Rolni-
czych wynika z ustawy i nie ma żadnej możliwości aby z niej zrezygnować. Składka ta wynosi 2% 
wpływów z podatku od gruntów rolnych.

Pai Urszula Ziarkowska – sołtys Nowego Wylezina była zainteresowana w jakich miejscowo-
ściach zostaną ustawione planowane przystanki autobusowe?
Pan Wójt odparł, iż decyzję o przystankach podejmie Rada Gminy. Będą to w pierwszej kolejności 
miejscowości, w których są zabierane dzieci do szkół przez szkolny autobus.

Radny Krzysztof Wieczorek zadał pytanie czy w wyniku modernizacji oświetlenia są jakieś oszczęd-
ności.
Pan Wójt odparł, iż zgodnie z tym, co mówił na ostatniej sesji, do końca marca zostanie przedstawiona 
analiza z opłat ponoszonych za oświetlenie uliczne. Niemniej oszczędności są na pewno, po pierwsze z 
mniejszych przydziałów mocy, ale także i w wyniku wymiany lamp na energooszczędne. Widać to po 
bieżących rachunkach. Niemniej dopiero na przestrzeni dłuższego okresu czasu będzie można ocenić, 
jak duże to są oszczędności.

Radny Krzysztof Wieczorek wyraził swoje wątpliwości stwierdzając, że według niego oszczędności 
wynikają raczej z faktu, że lampy się po prostu nie palą, bo jak mu wiadomo jest z nimi duży problem, 
po prostu się psują zaraz po założeniu.
Pan Wójt odparł, iż to nie jest tak, gdyż na 210 wymienionych lamp do reklamacji zostało zgłoszonych 
12. Nie jest to chyba jakaś porażająca liczba.

Radna Renata Owczarska zapytała, czy jest kupiec na Mleczarnię w Jeruzalu?
Pan Wójt poinformował, że kupca na dzień dzisiejszy nie ma. Z chwilą wykonania podziału geodezyjne-
go i zrobienia wyceny zostanie przedstawiony Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie przeznaczenia 
tej nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu publicznego.

Więcej pytań nie zadawano. 

Zanim przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały dot. budżetu pani Teresa Słoma odczytała 
uchwałę nr  III/13/2008 Składu Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Łodzi  z  dnia  25 
stycznia 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu na rok 2008, zgodnie z którą projekt 
budżetu Gminy Kowiesy na rok 2008 wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie.

Następnie odczytano projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem 
uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 15 głosa-
mi.

Ad. 10
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkie-
go w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Chojnatki. Informacji w tej sprawie 
udzielił Pan Wójt, który zaznaczył, iż tak jak mówił w momencie składania wniosku o zmianę porządku 
obrad, projekt rozporządzenia Wojewody Łódzkiego wpłynął do tut. Urzędu po wysłaniu materiałów na 
sesję, a z uwagi na 30 dniowy termin do wydania opinii w tej sprawie należy dzisiaj podjąć decyzję. 
Projekt był już dwukrotnie przedmiotem dyskusji i wówczas Rada Gminy zgłosiła swoje uwagi. Pierw-
sze pismo w tej sprawie zostało przesłane 10 stycznia 2007 roku (nr OS.6136/1/07), a następne w 
dniu 11 kwietnia 2007 roku (nr OŚ.6136/4/07). W obydwu Rada Gminy wnosiła o zmianę przebiegu 
granicy obszaru chronionego od miejscowości Turowa Wola w kierunku CMK, czyli po granicy lasu wy-
łączając tym samym tereny, na których prowadzone są intensywne uprawy sadownicze. Kolejne pismo 
w tej sprawie było wysłane w dniu 14 sierpnia 2007 roku (nr OŚ.6136/5/07). 
Wojewoda Łódzki pismem nr SR.SK.0522-1/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku przedłożył projekt rozpo-
rządzenia w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Chojnatki, w którym zostały 
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uwzględnione  nasze  uwagi.  Zgodnie  z  sugestiami  granice  obszaru chronionego  zostały  okrojone  i 
zmienione. Skrócono też zapisy dotyczące czynnej ochrony ekosystemów. Obszar chroniony zajmuje 
powierzchnię 519,30 ha. Wprowadzono na nim następujące zakazy: zabijania dziko występujących 
zwierząt, niszczeniach ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z 
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 
rolną, leśną, rybacką i  łowiecką; likwidowania i  niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i 
nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych; wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w 
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym, przeciwusuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą oraz remontem urządzeń 
wodnych; dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybac-
ka; likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
Zakazy te nie dotyczą wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa, pro-
wadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym, realizacji inwe-
stycji celu publicznego.

W tej sprawie radni nie mieli uwag. Odczytano treść uchwały. W głosowaniu jawnym nad projektem 
udział wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt 
od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 15 głosami.

Ad. 11
Następny punkt to informacja ze stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Kowiesy za rok 2007. Infor-
mację tę przedstawił pan Dominik Jędryka – Kierownik Posterunku Policji w Kowiesach. Na wstępie 
swej wypowiedzi pan Jędryka przedstawił się wszystkim zebranym. Poinformował, iż na terenie gminy 
Kowiesy pracuje od 2005 roku, a od listopada 2007 roku pełni funkcję Kierownika Posterunku, kiedy to 
na emeryturę odszedł pan Dariusz Sobczak. 
Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Kowiesy ulega sukcesywnej poprawie, na co wpływ miało być 
może zwiększenie zatrudnienia.
W porównaniu z rokiem 2006 w roku 2007 działalność Posterunku Policji w Kowiesach przedstawiała 
się następująco:

1. przestępstwa: 
 postępowania przygotowawcze – 58 (w roku 2006 – 76)
 czyny zabronione – 48 (2006 -60)
 wykrytych – 24 (2006 – 34)
 umorzenia – 23 (2006 – 39)
 brak znamion przestępstwa – 7 (2006 -9)
 kradzieże i włamania – 10 (2006 -12)
 kradzież mienia – 9 (2006 – 14)
 uszkodzenie ciała 3 (1 umorzone, skierowano 2 akty oskarżenia; w 2006 3 – wszystkie umo-

rzone).
W 2007 roku odnotowano spadek wszczętych i stwierdzonych przestępstw. Najbardziej cieszy spadek 
liczby kradzieży z włamaniem).

2. Wykroczenia:
 245 mandatów karnych (2006 -259)
 wnioski o ukaranie – 47 (2006 -40)

W 2007 roku przeprowadzono 121 kontroli miejsc zagrożonych patologią 

Pan Janusz Brzeziński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził,  iż w roku 2007 za dużo było 
udzielonych mandatów na terenie gminy, o czym pisała prasa. 
Pan Dominik Jędryka – Kierownik Posterunku Policji odrzekł, iż liczba udzielonych mandatów nie doty-
czy mieszkańców gminy, ale mandatów udzielonych na terenie gminy. Należy zaznaczyć, iż na liczbę 
mandatów ma wpływ droga krajowa nr 8. Policjanci delegowani są na Hutę Zawadzką stąd liczba jest 
duża. Poza tym należy stwierdzić, iż jest to pozytywny, a nie negatywny objaw, gdyż dowodzi, że poli-
cjanci nie siedzą za biurkiem, a pracują w terenie.
Na tym pan Dominik Jędryka zakończył przedstawianie stanu bezpieczeństwa. Pani Przewodnicząca 
serdecznie podziękowała za udzielone informacje i przeszła do kolejnego punktu sesji.

Ad. 12 i 13
W połączonych punktach interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje Pani Prze-
wodnicząca oddała głos przedstawicielom Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi, którzy poin-
formowali obecnych o możliwościach uzyskania dotacji do wapnowania. Wysokość dotacji to 40%, ale 
nie więcej niż 800 zł na gospodarstwo. Warunkiem uzyskania dotacji są aktualne badania gleby, które 
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są ważne 4 lata. Koszt badań gleby to 7,50 zł za jedną próbę. Przy sadach wskazane są 2 poziomy ba-
dań. Cena taka sama. Jest możliwość zorganizowania badań zbiorowych, jeżeli tylko sołtysi przekażą 
informację w teren i zbiorą listę chętnych. Płatność za badania pobierana jest z góry. Termin podpisy-
wania umów na wapnowanie upływa 30 marca 2008 roku, więc wskazane jest aby badania były zro-
bione jak najszybciej.
Pan Wójt poprosił w tym miejscu sołtysów o rozpropagowanie informacji w terenie.

W interpelacjach pierwsza głos zabrała radna Iza Wieczorek, która w imieniu pani Joanny Machołow-
skiej – dyrektorki SP w Kowiesach, prosiła o zainteresowanie się sprawą udostępniania sali gimna-
stycznej młodzieży w czasie, kiedy nie odbywają się zajęcia w szkole. W czasie tych zajęć sportowych 
dla młodzieży nie ma żadnego opiekuna. Głównie chodzi o odpowiedzialność za salę. Zdarzały się tam 
różne sytuacje, budzące obawę, że sala zostanie zniszczona. Może warto przeznaczyć jakieś środki na 
opiekuna dla młodzieży, która odbywa zajęcia w sali poza godzinami lekcyjnymi.

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński jest przeciwny ponoszeniu dodatkowych kosztów.
Pan Wójt natomiast poinformował, iż proponował klubowi sportowemu złożenie wniosku o dofinanso-
wanie sportu kwalifikowanego, ale niestety nie został on złożony, wobec czego nie ma środków na po-
krycie kosztów opiekuna podczas zajęć sportowych dla osób dorosłych.

Radna Zuzanna Dudziak stanęła w obronie pani dyrektor z SP Kowiesy, podkreślając iż w czasie kie-
dy odbywają się zajęcia w sali gimnastycznej to właśnie ona ponosi odpowiedzialność jako gospodarz.

Pani Maria Cygan zabrała głos w sprawie boiska. Zaznaczyła, iż ma nadzieję, że boisko, którego prze-
budowa była juz od dawna planowana, zostanie wykonane. Podkreśliła, iż boisko przy szkole jest bar-
dzo potrzebne, a byłaby z niego podwójna korzyść, bo po pierwsze młodzież wykorzystywałaby go na 
zajęcia i to przez przynajmniej pół roku, a poza tym mogłoby ono być wykorzystywane przez miesz-
kańców.

Pan Wójt odparł, iż boisko w Jeruzalu jest planowane z innego programu, dokumentacja jest na ukoń-
czeniu.

Radny  Krzysztof Wieczorek  był zainteresowany, czy podatnik z Chrzczonowic, u którego ostatnio 
miał miejsce pożar wywiązuje się z obowiązków podatkowych wobec gminy.

Pan Wójt odparł, iż długi zostały spłacone przez najemcę. Poinformował także o:
 wyłożonym planu zagospodarowania przestrzennego
 podpisanej umowie na wyłapywanie bezdomnych psów
 zwolnieniu ustawowym cmentarzy z podatku od nieruchomości
 małej frekwencji na szkoleniach organizowanych przez LGD Kraina Rawki
 zgodzie na odstrzał bobrów w miesiącach listopad-styczeń (niestety nie udało się odstrzelić 

żadnego)

Radny Krzysztof Wieczorek wnioskował o równiarkę i żwir, nadmienił, aby nie było tak jak w roku 
ubiegłym.
Pan wójt odparł, iż jest przygotowywany przetarg na równiarkę i dodał, że należy powołać komisję 
drogową, która dokona objazdu dróg gminnych i oceni ich stan.

Sołtyska Wiesława Szumna prosiła o tablice informacyjne i wyrównanie drogi.

Sołtys Jakubowa pan Mieczysław Włodarski prosił o żwir, gdyż droga jest nieprzejezdna.
Więcej wniosków nie zgłoszono.

Ad. 15
W związku z  wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła  posiedzenie  XIII Sesji  Rady 
Gminy Kowiesy V kadencji.
Zakończenie godz. 1500.

Protokołowała:                    Przewodnicząca 
                                                                                                        Rady Gminy Kowiesy
Teresa Słoma

                    /-/ Janina Rybicka
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