
Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2008 roku

  

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/2008

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy

Początek Sesji godzina 12 00

Zakończenie godzina 1500.
Ustawowy stan radnych   - 15
Faktyczny stan radnych   - 15

W sesji uczestniczyło 15 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestni-
czyli także 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.

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

Ad. 2
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ na stan 15 rad-
nych 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 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze umowy darowizny.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze umowy darowizny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze umowy darowizny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2008 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli na rok 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla na-

uczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2009 rok.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad.

Do porządku obrad nie zgłoszono zmian, wobec czego przystąpiono do kolejnego punktu.

Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2008 r. Z 
uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach oraz wyłożony na sali obrad treści nie odczytywano. Z uwagi 
na brak wniosków co do protokołu przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W głosowaniu jawnym za 
przyjęciem protokołu  głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół zo-
stał 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:

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych:

1. Zlecono remont  dodatkowego pasa parkingu  przy szkole  podstawowej  w Kowiesach (50 m2)  za kwotę 
1500,60 zł brutto.
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2. Dowieziono 9 samochodów żwiru na drogi w Paplinku, Wycince Wolskiej i Woli Pękoszewskiej w kierunku 
Gzdowa.

3. Gmina jest w posiadaniu pełnej dokumentacji technicznej modernizacji budynku OSP w Paplinie na potrze-
by świetlicy i strażaków.

II. Sprawy bieżące:
1. Zakończyło się szóste postępowanie konkursowe na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania prze-

strzennego, inwestycji  i  zamówień publicznych. Nowy pracownik ma rozpocząć prace w dniu 2 stycznia 
2009 roku.

2. W dniu 10 grudnia br. Odbyło się podsumowanie IX Konkursu Polska Wigilia organizowanie przez Gminą Bi-
bliotekę Publiczną wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczna w Skierniewicach, Starostwem Powiatowym w 
Skierniewicach oraz Urzędem Gminy Kowiesy. Prace można nadal podziwiać na choince w tej sali. Na uro-
czystość wręczenia nagród z gości zaproszonych udział wzięli: Pan Artur Bagieński – Wicemarszałek Woje-
wództwa Łódzkiego oraz pani Bożena Strączyńska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki w skierniewicach. Z Pa-
nem Marszałkiem odwiedziliśmy zespoły wychowania przedszkolnego w Turowej Woli i Jeruzalu. Pan Mar-
szałek obdarował przedszkolaków paczkami świątecznymi, z których dzieci bardzo się ucieszyły.

3. Będąc w Łodzi w Zakładzie Energetycznym Łódź Teren poznałem przedstawicieli firmy PROKON New Ener-
gy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, którzy są zainteresowani zainwestowaniem dużych pieniędzy w 
budowę dwóch farm wiatracznych na terenie gminy Kowiesy w pobliżu GPZ w Zawadach. W sumie byłoby 
to 20 wiatraków o mocy po 2 MW każdy. W miesiącu styczniu odbędą się spotkania konsultacyjne z właści-
cielami gruntów, na których będą zlokalizowane te farmy.

4. Pracownicy Urzędu Gminy Kowiesy otrzymali nagrody roczne których wysokość wynosiła od 500 zł do 1700 
zł brutto. Wysokość nagród była uzależniona od efektywności pracy danego pracownika w bieżącym roku.

5. Wczoraj odbył się przetarg na sprzedaż działek w Jeruzalu (dawna zlewnia mleka) oraz w Chojnacie. Dział-
kę w Chojnacie sprzedano, natomiast co do działki w Jeruzalu to nikt się nie zgłosił.

III. Wyjazdy służbowe:
• W dniu 2 grudnia w Zakładzie Energetycznym Łódź-Teren S.A. uczestniczyłem w spotkaniu z panem Sosiń-

skim – Dyrektorem Zakładu odnośnie modernizacji linii NN i skrócenia obwodów na tych liniach (budowa no-
wej stacji trafo) dla odbiorców indywidualnych z terenu gminy Kowiesy. Dotyczy to miejscowości: Chrzczo-
nowice – stacja trafo Helenów, Paplinek (2 stacje), Chojnatka, Turowa Wola, Zawady, Michałowice, Jakubów 
i Wędrogów. Do końca I kwartału 2009 roku zostaną skrócone obwody przez dowieszenie kabla w izolacji w 
Turowej Woli, Michałowicach i Wędrogowie. Pozostałe miejscowości mają być włączone do planu na przy-
szły rok, ale będzie to wiadome w miesiącu kwietniu.

• 5 grudnia podpisałem w Łodzi w PFRON umowę na finansowanie zadań z programu „Uczeń na wsi” dla 
dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgim-
nazjalnych. Na wnioskowane 22 tysiące otrzymaliśmy tylko 42% z tej sumy z uwagi na liczbę i wartość zło-
żonych wniosków. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 100% wnioskowanego zapotrzebowania.

• W tym samym dniu rozmawiałem z |P. Dyrektor Łódzkiego Oddziału GDDKiA w sprawie włączenia 5 odcin-
ków dróg lokalnych do zmodernizowania w związku z przebudową drogi krajowej nr 8 do parametrów S-8. 
Został przygotowany projekt umowy w tym zakresie, który został przesłany pocztą elektroniczną do Łodzi i z 
chwilą podpisania przez obie strony będzie gwarancja realizacji. Zgodnie z tą umową Gmina Kowiesy bę-
dzie musiala wykonać projekty techniczne i uzyskać pozwolenia na budowę do końca października 2009 
roku, a GDDKiA zobowiąże się do włączenia tych zadań do projektu. Realizacja zaplanowana jest do końca 
2011 roku.

• W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborem wniosków na realizację lokalnych strategii 
dla LGD odbyły się dwa spotkania w ramach LGD Kraina Rawki. Pierwsze spotkanie dotyczyło rady decy-
zyjnej, która przygotowywała zakres działania. Drugie spotkanie to Walne Zebranie Członków, które odbyło 
się w Regnowie w świetlicy wyremontowanej z odnowy wsi. Na walnym zebraniu zostały podjęte uchwały 
zatwierdzające strategię, plan finansowy. 

• W dniu 16 listopada wspólnie z panią Przewodniczącą uczestniczyliśmy w Sesji Rady Powiatu Skierniewic-
kiego.

• Wspólnie z panią Jakubiak byłem w Nadleśnictwie Grójec w sprawie przyjęcia dwóch działek leśnych na po-
szerzenie drogi gminnej w Wędrogowie. Będzie to możliwe tylko przy wykorzystaniu spec ustawy o realizacji 
inwestycji drogowych i wywłaszczenia będzie dokonywał Starosta Powiatu Skierniewickiego. W pierwszej 
kolejności należy opracować jak najszybciej projekt techniczny na przebudowę ww. drogi.

• W dniu 17 grudnia wspólnie z panią Odziemkowską, druhem Grzegorzem Stykowskim i druhem Markiem 
Wróblewskim uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach w 
sali widowiskowej Gimnazjum w Godzianowie. Na posiedzeniu zarządu powiatowego były wręczane odzna-
czenia resortowe dla druhów z terenu powiatu. Z gminy Kowiesy medal srebrny za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymał druh Marek Wróblewski.

• Wspólnie z panią Przewodniczącą Rady Gminy, Wiceprzewodniczącym i panią Odziemkowską uczestniczy-
łem w posiedzeniu Zarządu Powiatowego PSL w Skierniewicach, które odbyło się w świetlicy OSP Sierako-
wice Prawe.
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• Uczestniczyłem w uroczystościach wigilijnych w szkołach na terenie gminy Kowiesy. Poziom artystyczny 
przygotowywanych uroczystości z roku na rok wzrasta w szkołach, a szczególnie w gimnazjum w Jeruzalu.

• W dniu 22 grudnia była kolejna rozprawa sądowa w sprawie zasiedzenia działki w Nowym Lindowie przez 
gminę Kowiesy. Zapadł wyrok, że przedmiotową działkę zasiedział w 1985 roku Skarb Państa. Wyrok będzie 
prawomocny po 13 stycznia 2009 roku.

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 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Infor-
macji w tej sprawie udzielił pan Wójt, który nadmienił, iż w dniu 17 września br. została podjęta uchwała o wyrażeniu 
zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 281/6 o powierzchni 0,0332 ha na rzecz właścicielki działki przyległej nr 
291 pani Bożeny Szkopińskiej. Przedmiotowa działka znajduje się w obrębie Jeruzal. Pani Szkopińska złożyła wnio-
sek o sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 60% od ceny nieruchomości uzasadniając, że cena jest za 
wysoka i nie jest w stanie pokryć kosztów nabycia nieruchomości.  Na części nieruchomości znajduje się piwnica wy-
budowana w latach sześćdziesiątych. Działka stanowi dojazd do siedliska, głównie dla szerokich maszyn rolniczych. 
Sprzedaż przedmiotowej  działki  nastąpi  w celu  poprawy warunków zagospodarowania sąsiedniej  działki  na cele 
mieszkaniowe. Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ, w tym przy-
padku wójt,  może udzielić za zgodą rady, bonifikaty od ceny stanowiącej wartość rzeczywistą, jeżeli nieruchomość 
jest sprzedawana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub 
oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być 
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub 
wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Jak wynika ze stanu faktycznego z taką sytuacją mamy do czynienia w przy-
padku zbycia przedmiotowej nieruchomości.  Projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia w dniu 18 
grudnia 2008 roku i wówczas radni przegłosowali wysokość bonifikaty do 50%. Wobec powyższego taka wysokość 
zostanie poddana pod głosowanie w dniu dzisiejszym.

Obecni nie mieli żadnych uwag co do projektu, wobec czego przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 
udział wzięło 15 radnych, wszyscy głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 
przeciw.  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  

Ad. 7
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze umowy darowi-
zny.  Projekt  uchwały został  omówiony przez pana Wójta,  który zaznaczył,  iż sprawa przekazania przedmiotowej 
działki trwa już od 2 lat. Na działce nr 270 położonej w obrębie Chełmce zlokalizowana jest droga gminna. W celu jej 
poszerzenia wystąpiono z wnioskiem do właścicieli o nieodpłatne przekazanie części działki sąsiedniej o nr ewiden-
cyjnym 268. Właściciele wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie części działki o powierzchni 66 m2. Poszerzenie 
drogi gminnej ma na celu wybudowanie rowów przy skrzyżowaniu w celu osuszenia terenu oraz podniesienia pozio-
mu nawierzchni drogi, co ma przeciwdziałać ciągłemu wymywaniu nawierzchni drogi. Koszty podziału i aktu notarial-
nego ponosi Gmina. Sprawa była poruszana na posiedzeniu komisji i została pozytywnie zaakceptowana. 

Obecni nie mieli żadnych uwag co do projektu, wobec czego przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 
udział wzięło 15 radnych, wszyscy głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 
przeciw.  Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze umowy darowi-
zny. Uchwała dotyczy nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej położonych w obrębie Lisna, a są to 
działki  o  numerach ewidencyjnych  125/3 (powierzchnia 0,0711 ha),  125/5 (powierzchnia  0,0281 ha),  128/1 (po-
wierzchnia 0,0996 ha). Przedmiotowe nieruchomości, podobnie jak poprzednia, będą przyjęte w celu poszerzenia 
drogi gminnej nr 11533E (nr ewid. 126), polegającego na wybudowaniu rowów, a tym samym osuszenie terenu oraz 
podniesienie poziomu nawierzchni drogi. Negocjacje z właścicielem trwały cały 2007 rok, ale udało się je sfinalizo-
wać. Koszty podziału i sporządzenia aktu ponosi Gmina. Na komisjach projekt został pozytywnie zaakceptowany. 

Radni uwag nie mieli, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze umowy darowi-
zny. Uchwała dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębie Paplinek, a są to 
działki wydzielone podziałem geodezyjnym o numerach ewidencyjnych: 15/1 (powierzchnia 0,0025 ha), 18/1 (po-
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wierzchnia 0,0133 ha), 19/1 (powierzchnia 0,0144 ha), 24/1 (powierzchnia 0,0114 ha), 26/1 (powierzchnia 0,0103 
ha), 27/1 (powierzchnia 0,0047 ha), 28/1 (powierzchnia 0,0047 ha), 29/1 (powierzchnia 0,0043 ha), 30/1 (powierzch-
nia 0,0046 ha), 31/1 (powierzchnia 0,0089 ha), 33/1 (powierzchnia 0,0191 ha), 35/1 (powierzchnia 0,0324 ha), 39/1 
(powierzchnia 0,0181 ha), 41/1 (powierzchnia 0,0132 ha). Przedmiotowe działki, podobnie jak poprzednia, będą przy-
jęte w celu poszerzenia drogi zlokalizowanej na działce 51, położonej w obrębie Paplinek. Wójt Gminy wystąpił z 
wnioskiem do właścicieli działek sąsiednich o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy części ich działek (Zebranie 
Wiejskie odbyło się w styczniu 2006 roku). Część osób wyraziło zgodę na nieodpłatne przekazanie części swoich 
działek,  przyległych do działki  nr  51 stanowiącej  własność Gminy,  na której  zlokalizowana jest  droga gminna nr 
11515E. Podział geodezyjny został dokonany na koszt Gminy. 
Właścicielami przedmiotowych działek są: 

• Edward i Bożena Gawin, którzy łącznie przekazują powierzchnię 158 m2.  

• Tomasz i Sławomir Urbaniak – przekazują powierzchnię 395 m2. 
• Rakowski Paweł (użytkownik Malesa Mieczysław) przekazuje powierzchnię 46 m2. 
• Mieczysław Malesa przekazuje powierzchnię 461 m2. 
• Współwłaściciele Władysław Jędrzejewski,  Janina Widulińska i  Jadwiga Mirgos przekazują powierzchnię 

324 m2. 
• Irena Popińska przekazuje powierzchnię 132 m2. 

Na przekazanie nie wyrazili zgody państwo Małgorzata i Dariusz Matysiak, natomiast z uwagi na nieuregulowany 
stan prawny nie dokonano podziału działek nr 37 i 42.
Planowana modernizacja polega na poszerzeniu drogi z jednej lub dwu stron do szerokości 9 m, obecnie szerokość 
drogi wynosi 3 metry.  Koszty podziału nieruchomości i sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina.
Na komisjach projekt został pozytywnie zaakceptowany. 

Radny Krzysztof Wieczorek zadał pytanie jaki jest koszt podziału.
Pan wójt odparł, iż dokonanie podziału to koszt ok. 1.000 zł od jednej nieruchomości.

Radni uwag nie mieli, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 10
W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 
rok. Informacji w tej sprawie udzieliła pani Skarbnik, która poinformowała, iż zmiany są niewielkie, a dotyczą zmian w 
wydatkach:

• w dziale transport i łączność rozdział drogi gminne zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednostek budże-
towych o kwotę 1.500 zł, a zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 
1.500 zł. Zmiana dotyczy przeniesienia środków z zakupu przystanków na drogę Lisna-Paplinek-Chrzczono-
wice.

• w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział ochotnicze straże pożarne zmniej-
szenie wydatków majątkowych o kwotę 15.919 zł, a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.919 zł na 
wyposażenie samochodu OSP w Woli Pękoszewskiej.

Zmiany były szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji i zostały zaakceptowane bez uwag.
Do treści uchwały nie zgłoszono uwag, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. W głoso-
waniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głoso-
wał przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 15 głosami.

Ad. 11
W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń dla na-
uczycieli na rok 2009. Informacji w tej sprawie udzieliła pani Ewa Pawlak, która szczegółowo omówiła projekt regula-
minu. Regulamin określa wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz dodatku za wysłu-
gę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw. Zgodnie z regulaminem do-
datek motywacyjny przysługuje nauczycielowi (w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szko-
ły) po przepracowaniu w szkołach na terenie Gminy Kowiesy jednego całego roku szkolnego. Prawo do dodatku mo-
tywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi stażyście. 
Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest między innymi uzyskiwanie udokumentowanych 
osiągnięć dydaktycznych uczniów (edukacyjnych, osiągnięć w konkursach, turniejach), wzorowe wywiązywanie się z 
powierzonych obowiązków, uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych,  inicjowanie i stałe 
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnione-
go.
Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego dyrektorowi brane jest również pod uwagę zarządzanie szkołą, właściwa 
współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę,osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
i opiekuńczej, przestrzeganie dyscypliny budżetowej, osiągane wyniki uczniów w zakończonych etapach edukacyj-
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nych  powyżej  średniej  OKE,   merytoryczne  i życzliwe  załatwianie  spraw  osobowych  pracowników  oraz  spraw 
uczniowskich i ich rodziców, pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz promocja szkoły na zewnątrz.
Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznawany jest przez dyrektora szkoły, a dla dyrektora szkoły – przez Wójta 
Gminy. 
Wysokość dodatku motywacyjnego ustala się w wysokości:

• dla nauczyciela od  50-150 zł
• dla dyrektora szkoły od 50- 200 zł

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny, którego ustala 
wójt gminy, uwzględniając wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną oraz liczbę uczniów. Dodatek funkcyjny, nie 
może być wyższy niż:
    a)  w szkołach do 100 uczniów  -  350 złotych
    b)  w szkołach od 101 do 150 uczniów – 450 złotych
    c)  w szkołach powyżej 150 uczniów - 550 złotych
Nauczycielom, którzy realizują dodatkowe zadania i zajęcia dyrektor szkoły przyznaje dodatek funkcyjny, i tak za:
   1)  wychowawstwo klasy – w wysokości 2,00 zł od jednego ucznia, 
   2)  funkcję opiekuna stażu – w wysokości 30,00 zł od osoby
 
Kolejny dodatek, jaki przysługuje nauczycielom to dodatek za wysługę lat, który przysługuje zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami  ustawy Karta Nauczyciela i na warunkach określonych § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu.

Następny przysługujący dodatek to  dodatek za warunki pracy. Dodatek ten przysługuje nauczycielom prowadzą-
cym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy przysługuje dodatek  w wyso-
kości 10% stawki godzinowej. W przypadku realizacji zajęć z dzieckiem zakwalifikowanym do kształcenia specjalne-
go przysługuje poza dodatkiem wymienionym wcześniej dodatek w wysokości: 

1. upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim - 5% stawki godzinowej, 
2. upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 7% stawki godzinowej, 
3. upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym  10% stawki godzinowej,

obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę  jeżeli zajęcia prowadzone 
są w ramach godzin ponadwymiarowych, jak również w ramach przysługującego pensum nauczyciela.

Nauczycielom przysługuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Wy-
nagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną na-
uczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę 
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych re-
alizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 
Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu przez poszcze-
gólnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenie Gminy Kowiesy, w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin, posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje 
dodatek mieszkaniowy. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, wypłacany w głównym miejscu 
pracy.
Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczy-
ciela wynosi miesięcznie:
   1)  przy 1 osobie w rodzinie –   7 zł
   2)  przy 2 osobie w rodzinie – 14 zł
   3)  przy 3 osobach w rodzinie – 21 zł
   4)  przy 4 i więcej osobach w rodzinie – 30 zł
Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci uczą-
ce się i pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu, do    ukończenia 21 roku życia.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu 
mieszkalnego. Dodatek ten przyznawany jest na wniosek nauczyciela.  Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor 
szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.
Pani Pawlak zaznaczyła, iż projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia komisji i został zaakceptowany 
pozytywnie. Regulamin został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, który nie wniósł uwag do projek-
tu.
Radny Krzysztof Wieczorek zauważył, iż wysokość dodatku mieszkaniowego jest bardzo śmieszna.
Pan Wójt odparł, iż dodatek ten to pozostałość lat 80-tych i w skali roku nie są to bagatelne kwoty, tym bardziej, że 
pochodzą z naszych środków, a trzeba mieć na względzie, że w roku 2009 Gmina i tak będzie musiała dołożyć z wła-
snych środków około 300-400 tysięcy zł.
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Innych pytań nie zgłoszono wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. W głosowaniu jaw-
nym 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. 12
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyzna-
wania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Głos w 
tej sprawie zabrała pani Ewa Pawlak, która poinformowała zebranych, iż projekt regulaminu wraz z uchwałą były 
przedmiotem wspólnego posiedzenia komisji w dniu 26 listopada. 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Karty Nauczyciela w budżecie Gminy Kowiesy tworzy się specjalny fundusz 
nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, w którym 60% środków 
funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły, a 40% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta 
Gminy. Nagrody z tego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne 
oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej i mogą być przyznane na-
uczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
Nagrody mogą być przyznane nauczycielom, którzy spełniają określone kryteria. Kryteria te zostały podzielone na 
grupy. I tak np. nagroda może być przyznana, gdy nauczyciel:

W zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
1. osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu (np. dobre wyniki ze sprawdzianów i egzaminów uczniów),
2. podejmuje działalność innowacyjną w zakresie  wdrażania nowatorskich metod nauczania i  wychowania, 

opracowania autorskich programów i publikacji.
3. osiąga dobre wyniki w nauczaniu, 
4. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w 

nauce,
5. sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

W zakresie pracy opiekuńczej:
1. zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
2. prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży,
3. organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pe-

dagogiczną,
4. organizuje udział rodziców w życiu szkoły,
5. realizuje zadania związane z bezpieczeństwem uczniów.

W zakresie innej działalności statutowej szkoły:
1. troszczy się o mienie szkoły, polepszenie bazy dydaktycznej,
2. angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
3. zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły z funduszy unijnych i krajowych
4. prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan finansowy),
5. dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,
6. pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
7. prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
8. prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
9. wzorowo kieruje szkołą,
10. prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i psychiatryczną.

W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
1. udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
2. udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczy-

ciela,
3. promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz in-

stytucjach,

Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają  co najmniej dobrą ocenę 
pracy pedagogicznej oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, natomiast nagroda dyrektora może być 
przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 4 z 
kryteriów.
Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ale mogą być również przyznane z okazji jubileuszu lub 
świąt szkoły, lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nagrody przyznawane są na wniosek lub z wła-
snej inicjatywy.

Żadnych uwag nie zgłoszono wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. W głosowaniu jaw-
nym 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.
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Ad. 13
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009. 
Na wstępie głos zabrała radna Zuzanna Dudziak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która na wstępie zazna-
czyła, iż plan pracy został przygotowany przez członków komisji rewizyjnej. Na rok 2009 komisja zaplanowała nastę-
pujące kontrole problemowe:

1. na I kwartał zaplanowano kontrolę w Gminnym Zespole Oświaty w zakresie wykorzystywania środków finan-
sowych na realizację zadań z zakresu oświaty.

2. Na III kwartał zaplanowano kontrolę w Urzędzie Gminy dotyczącą przetargów przeprowadzonych w latach 
2007-2008 w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych.

3. W IV kwartale zamierza się przeprowadzić kontrolę w Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Kowiesach w zakresie wykorzystania środków finansowych na prowadzenie działalności kultu-
ralnej.

Ponadto przez cały rok planowane są kontrole sprawdzające w zakresie przeprowadzonych kontroli, a także ocena 
wykonania budżetu po zakończeniu roku budżetowego i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie bądź 
nieudzielenie absolutorium wójtowi, a także ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

Żadnych uwag nie zgłoszono wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. W głosowaniu jaw-
nym 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. 14
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Budżetu Gminy na 2009 rok. Informację w tej sprawie 
przedstawiła pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła budżet Gmny. Projekt był również 
omawiany na komisjach.
Na rok 2009 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 6.623.892 zł. W dochodach uwzględniono  przewidywane 
dochody  własne  pobierane  przez gminę, kwotę subwencji ogólnej, planowane  udziały gminy  w podatkach stano-
wiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych.  Na dochody ogółem w 2009 roku składać się będą:

a) dochody własne wynosić będą 2.527.954 zł,
b) dotacje 1.008.416 zł, 
c) subwencje 3.087.522 zł.

Źródłami dochodów własnych w 2009 będą:
1) wpływy z podatków w wysokości 1.292.500 zł,  z czego:

• od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłaca-
nego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych zaplanowano 
na poziomie 2008 roku, 

2) wpływy z opłat w wysokości 136.600 zł :
• skarbowej, targowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz z 

różnych opłat zaplanowano na poziomie wpływów za 2008 rok i wynosić będą 28.800 zł,
• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych w wysokości 37.800 zł,
• wpływy z opłat za pobór wody 70.000 zł,

3)  dochody z majątku gminy w wysokości 313.300 zł, z tego:
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 10.000 zł,
• wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1.000 zł,
• czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów 110.000 zł,
• wpływy z odszkodowania za grunty gminne zajęte pod trasę szybkiego ruchu 192.300zł.

4) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej (wydawanie dowodów osobistych) 202 zł.
5) pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunku, wpłaty za obiady w gimnazjum, odsetki od nieterminowych 
wpłat należności budżetu wraz z kosztami egzekucji) zaplanowano w wysokości   51.500 zł,
6) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszka-
łych na obszarze gminy w 2009 roku wynosić będzie 688.852 zł, natomiast udział gminy  we  wpływach  z podatku 
dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 5.000 zł.

Subwencja ogólna na 2009 rok wynosić będzie 3.087.522 zł, z tego:
• część wyrównawcza 1.286.647 zł,
• część oświatowa 1.800.875 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepi-
sów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano według danych przedstawionych przez 
Łódzki Urząd  Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze.
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Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 929.958 zł oraz dofinansowanie zadań własnych 
w kwocie 78.458 zł, dotyczą:

• realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 46.337 zł,
• prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców  412 zł,
• realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej 900 zł, 
• realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zaliczki

alimentacyjne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka
pomocy społecznej ) 960.767 zł.

Ogółem zaplanowano kwota wydatków wynosi  8.770.892 zł, w tym wydatki inwestycyjne 5.018.142 zł oraz wy-
datki bieżące 3.752.750 zł, na które składają się między innymi:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.340.409 zł,
• dotacje – 397.963 zł,
• wydatki na obsługę długu publicznego – 25.000 zł,
• wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 

37.800 zł,

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki gminy zaplanowano w następującej wysokości:
dział 010 – rolnictwo i łowiectwo   2.209.600 zł.
dział 400 -  wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   68.633 zł
zaplanowane środki  są przeznaczone na obsługę dostarczania wody, tj. energię, opłaty za pobór wody od urzędu 
marszałkowskiego, nadzór nad urządzeniami w suw oraz  wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów.
dział  600 – transport i łączność  601.015 zł
Środki  zaplanowano na:
1)  wydatki inwestycyjne - 460.000 zł:
2) wydatki bieżące w kwocie 141.015  zł, z przeznaczeniem na:

• utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz  remonty i utrzymanie dróg gminnych cało-rocznie 112.000 zł,
• pozostała kwota to koszty utrzymania pracownika drogowego.

dział 700 – gospodarka mieszkaniowa   1.054.583 zł
Zaplanowano wydatki związane z :
1)  wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 961.000 zł,
2) wydatkami bieżącymi  w kwocie 93.583 zł tj. utrzymanie nieruchomości gminnych (remonty, zabezpieczenia, ener-
gia, wywóz nieczystości itp.) oraz koszty podziału gminnych nieruchomości gruntowych i rozgraniczenia gruntów.
dział 710 – działalnośc usługowa 32.000 zł
Zaplanowano kwotę  32.000 zł na wynagrodzenie dla urbanisty za wydawanie opinii o warunkach zabudowy oraz na 
aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego.
dział 750 – administracja publiczna   1.012.760 zł
W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na:
1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. USC  61.770 zł,
2) działalność Rady Gminy 38.000 zł,
3) funkcjonowanie urzędu gminy 866.690 zł, 
4) promocję gminy 13.900 zł,
5) pozostałą działalność 32.400 zł, w tym diety sołtysów za udział w Sesji Rady Gminy.
dział 751 – urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa - 
412 zł
Zaplanowano środki w wysokości 412 zł na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminie.
dział 754 – bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    114.450 zł
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1. zakup paliwa dla policji działającej na terenie gminy Kowiesy 4.000 zł,
2. utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Kowiesy 102.000 zł:
3. realizację zadań obrony cywilnej 900 zł,
4. rezerwę celową w wysokości 5.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym  do wysokości  1 % x 

(wydatki – wyd. inwest.-wyd. na wynagr. i poch.- wyd. na obsł. długu ),
5. pozostałą działalność 2.550 zł.

dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobo-
wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 36.000 zł
Zaplanowano środki w wysokości 36.000 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych na-
leżności budżetowych, w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 35.000 zł.
dział 757 – obsługa długu publicznego   25.000 zł
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Zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł na opłacenie prowizji bankowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych 
pożyczek i kredytów.
dział 758 – różne rozliczenia 40.000 zł
W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł.
dział 801 – oświata i wychowanie  2.195.716 zł.
Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na  wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wyna-
grodzeń, dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli, przedszkola prowadzone w innych formach 
wychowania przedszkolnego w gminie oraz pozostałe wydatki bieżące.
dział 851 – ochrona zdrowia  37.800 zł
Zaplanowano wydatki w wysokości 37.800 zł na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych.
dział 852 – pomoc społeczna 1.093.943 zł
Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na:
1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
     rentowe z ubezpieczenia społecznego 871.336 zł, 
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
     pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.663 zł,

a) zasiłki i pomoc w naturze  37.040 zł, w tym:
1. zasiłki stałe 7.776 zł,
2. zasiłki okresowe 9.264 zł,
3. zasiłki celowe i pomoc w naturze 20.000 zł,

4)  dodatki mieszkaniowe 1.000 zł,
• utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 138.642 zł,
• koszty związane z zatrudnieniem opiekunki 26.790 zł, 
• pozostałą działalność, w tym dożywianie 17.472 zł.

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza  1.680 zł
Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie w formie dotacji na mocy porozumienia z Powiatem Skier-
niewickim kosztów zatrudnienia psychiatry dziecięcego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kowiesy.
dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska  115.000 zł
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:
1.  wydatki inwestycyjne – 35.000 zł,
2. wydatki bieżące :

• oczyszczanie gminy 18.000 zł,

• oświetlenie ulic, placów i dróg 96.000 zł,

• pozostała działalność 1.000 zł.
dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125.300 zł
W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie biblioteki gminnej poprzez dofinansowanie w formie dotacji. 
dział 926 – kultura fizyczna i sport  7.000 zł
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki na dotacje dla młodzieżowego klubu 
sportowego działającego przy Gimnazjum w Jeruzalu oraz inne bieżące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozchodami budżetu 2009 roku  w łącznej kwocie 218.138 zł, będzie spłata następujących zobowiązań długotermi-
nowych:
− spłata kwoty 34.400,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w BOŚ w Łodzi na budowę drogi Turowa Wola -Stary Wyle-

zin (ostatni rok spłaty kredytu),
− spłata kwoty 81.815,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego ze środków EFRWP na budowę drogi Turowa Wola -Stary 

Wylezin (ostatni rok spłaty kredytu),
− spłata kwoty 34.992 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na finansowanie mo-

dernizacji dróg gminnych w 2006 roku,
− spłata kwoty 28.848 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na spłatę zobowiązań 

w 2006 roku (ostatni rok spłaty kredytu),
− spłata kwoty 14.233 zł. tj. pożyczki za WFOŚ i GW w Łodzi zaciągniętej w 2007 roku na budowę oczyszczalni 

ścieków przy Ośrodku Zdrowia,
− spłata kwoty 23.850 zł tj. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągniętej w 2007 roku na modernizacje oświetlenia 

ulicznego.

Przychody budżetu planowane są w kwocie 2.365.138 zł, a przeznacza się je na pokrycie zobowiązań z tytułu spła-
ty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 218.138 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 
2.147.000 zł, w tym: 
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− 1.500.000 zł na budowę SUW i wodociągu w Paplinie  (880 tys. zł planuje się zaciągnąć w formie pożyczki z 
WFOŚ i GW w Łodzi na okres 10 lat, pozostałe 620 tys. zł w formie kredytu), jest to zabezpieczenie środków do 
czasu uzyskania dofinansowania (planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

− 147.000 zł na modernizacje dróg gminnych (na zadanie to będą czynione starania o pozyskanie środków z 
TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, jeśli uzyskane będzie dofinansowanie, kredyt nie będzie zacią-
gany),

− 500.000 zł na przebudowę i rozbudowę OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców wsi 
(zadanie to będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z UE – max 500 tys.zł).

Następnie Pan Wójt omówił wydatki inwestycyjne planowane na rok 2009 – ogólna kwota przeznaczona w budżecie 
wynosi 3.752.750 zł, z tego:

1. I etap wodociągowania północno-zachodniej części gminy Kowiesy (I  etap to budowa Stacji  Uzdatniania 
Wody  wraz z  siecią  wodociągową dla  Paplina,  jednakże pod warunkiem otrzymania dofinasowania ze 
środków UE) całość I etapu wyceniono na 2.200.000 zł, 

2. modernizacja dróg gminnych w miejscoościach: Chełmce, Nowy Lindów, Jeruzal (na dofinansowanie tego 
zadania  będą  czynione  starania o  pozyskanie  śroków  zewnętrznych  z  TFOGR  przy  Urzędzie 
Marszałkowskim), ogólny koszt to 400.000 zł,

3. przebudowa drogi gminnej Pękoszew- Wędrogów  (z uwagi na trudności z regulacją stanu prawnego całości 
drogi, przesunieto termin wykonania dokumentacji projektowej drogi na rok 2009 – koszt 40.000 zł), droga ta 
będzie przygotowywana do dofinansowania w 50% ze środków budżetu państwa w ramach Narodowago 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011,

4. przebudowa drogi gminnej Lisna -Paplinek - Chrzczonowice (na rok 2009 zapewniono środki w wysokości 
20.000 zł na podziały działek – poszerzenie pasa drogowego),

5. przebudowa i rozbudowa OSP w Jeruzal- koszt roku 2009 – 900.000 zł, na realizację tej inwestycji planuje 
się pozyskac środki w ramach PROW (możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokosci 500 tys. zł),

6. przebudowa i rozbudowa OSP w Paplinie, na rok 2009 zaplanowano tylko 1.000 zł na drobne wydatki na 
przygotowanie dokumentacji na realizację tego zadania w latach następnych,

7. budowa  WDK  w  Woli  Pękoszewskiej  (sporządzenie  studium  wykonalnosci)  10.000  zł,  realizacja 
przewidziana  na  lata  2011-2012  z  dofinansowaniem  środków  UE  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego,

8. budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z remontem chodników przy budynku gminnym  Ośrodek 
Zdrowia - 50.000 zł,

9. remont budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy - 50.000 zł,
10. budowa oświetlenia ulicznego w Chojnatce i Chrzczonowicach - 35.000 zł,
11. zakup samochodu strażackiego dla OSP Lisna 19.000 zł, środki niezbędne to 90.000zł, z czego planuje sie 

pozyskać dotację z ZW ZOSP RP w kwocie 35.000 zł, dotację z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 36.000 zł,  
środki własne budżetu 19.000 zł.

12. zakup sprzetu komputerowego dla potrzeb USC (środki w kwocie 7.000 zł pozyskano w formie dotacji z 
budżetu państwa),

13. instalacja sieci LAN w Urzędzie Gminy (sieć informatyczna) - 15.030 zł,
14. budowa systemu informatyczego w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów  - 3.720 zł.

Żadnych uwag nie zgłoszono wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. W głosowaniu jaw-
nym 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. 15
W interpelacjach i zapytaniach radnych jako pierwsza głos zabrała radna Zuzanna Dudziak, która wystąpiła z wnio-
skiem dotyczącym naprawy drogi w Woli Pękoszewskiej w kierunku Niemieryczewa. Dowiezionego materiału jest nie-
wystarczająca ilość.
Więcej interpelacji radni nie zgłosili, wobec czego Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 16
W punkcie  wolne wnioski i informacje jako pierwszy głos zabrał pan Bogusław Wieczorek – sołtys Wędrogowa, 
który na ręce Wójta złożył podziękowanie za wykonanie przez powiat 5 metrów pobocza, a jednocześnie prosił o wy-
konanie dalszej części. Poruszył też sprawę związaną z naprawą drogi w Woli Pękoszewskiej. Stwierdził, że w cza-
sie, kiedy był tam wykonywany wodociąg to mieszkańcy nie wyrazili zgody, aby szedł on po działkach właścicieli, 
stąd musiał być wykonany w drodze. Być może obecne problemy z tą drogą mają właśnie z tym związek. 

Następnie głos zabrał pan  Bolesław Wacławek – sołtys Woli Pękoszewskiej, który podniósł problem złych na-
wierzchni dróg gruntowych na terenie sołectwa. Stwierdził, iż 10 km dróg na terenie sołectwa wymaga gruntownych 
napraw. Poruszył także sprawę drogi koło pana Kryńskiego, o której była mowa na poprzedniej sesji. Powiadomił, iż 
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pan Kryński, który miał doprowadzić zaoraną drogę do stanu przejezdności nie wywiązał się z zobowiązania. Jest 
ona nadal zaorana, droga istnieje tylko na odcinku 10 metrów. Rowy przejechane są głęboszem, aby nikt nie mógł z 
drogi korzystać.

Na ten wniosek odpowiedział pan Wójt, który poinformował, iż po ostatnim zebraniu właściciel został zobligowany pi-
smem do przywrócenia pasa drogowego. Na chwilę obecną nie wiem, czy wróciła zwrotka. Jeżeli będzie się uchylał 
od wykonania zobowiązania to sprawa może skończyć się przed sądem.
Odnośnie wypowiedzi sołtysa Wędrogowa pan wójt powiedział, że nie ma potrzeby dziękowania. Na sesji był pan 
Starosta i widocznie jego wizyta przyniosła efekty, z czego należy się tylko cieszyć.
Odnośnie złych nawierzchni pan Wójt dodał, iż trwają cały czas rozmowy na temat pozyskiwania destruktu z plano-
wanego remontu drogi krajowej nr 70. Gdzie on zostanie rozwieziony decyzję podejmie Rada.

Pan Wójt poinformował również, iż na następną sesję zostanie przygotowany harmonogram oświetlenia oraz, że od 
stycznia nadzór nad lasami prywatnymi przejął Starosta, w związku z tym poprosił sołtysów, aby po sesji wzięli od 
pani Jakubiak pisma w tej sprawie. Następnie pan Wójt poprosił o przeczytanie informacji o wynagrodzeniach na-
uczycieli, jaka została rozdana przed sesją.

Następnie głos zabrał radny Janusz Brzeziński, który odniósł się do artykułu w gazecie, w którym mieszkańcy so-
łectwa Wola Pękoszewska zarzucali, że Wójt sam podejmuje decyzje i dzieli według uznania. Co roku są te same sy-
tuacje. Proszę trochę uczciwiej spojrzeć na wszystko, co jest robione. Pan Wójt jest operatywny, co widać zarówno 
na terenie gminy jak i na zewnątrz. Ja nie zagłosuję za założeniem lamp tam, gdzie mieszkają trzy rodziny. W Starym 
Wylezinie  na odcinku 800 metrów mieszka 10 rodzin i też nie ma lamp.

Sołtys Bolesław Wacławek zabierając głos powiedział: mnie też bolą te słowa. W tym artykule występuje wiele osób, 
a czemu pan (radny Brzeziński Januz) kieruje te słowa tylko do mnie. Ja powiedziałem, że rodzice na własny koszt 
założyli światło, a teraz ich dzieci nie mogą doczekać się światła. To nie jest tylko moja opinia.

Radny Janusz Brzeziński powiedział, że prosi tylko o trochę uczciwości. Jaki jest sens robienia oświetlenia da 2-3 
gospodarstw.

Sołtys Bolesław Wacławek powiedział, że taka jest prawda. Mieszkańcy mnie do tego zobowiązali, abym zabrał głos 
w ich imieniu.

Pan Jackowski – mieszkaniec Woli Pękoszewskiej – zabrał głos i powiedział, że droga jaka była taka jest. Od lat nic 
się na niej nie zmieniło. Materiał przywieziony to glina, do niczego się nie nadaje. Jest jeszcze gorzej niż było przed-
tem. Ludzie sobie samochody pouszkadzali, była nawet policja.

Następnie głos zabrała Pani Przewodnicząca, która powiedziała, że tak jak to jest dzisiaj to nie powinno być. My nie 
dzielimy gminy, staramy się rozkładać inwestycje na wszystkie miejscowości. Rada decyduje, gdzie w pierwszej ko-
lejności należy robić. Wiosną objeżdżamy i równamy. Zimą też odśnieżamy. To nieprawda, że ta droga nie była robio-
na. Ja pamiętam ją z  czasów wcześniejszych, kiedy nią jeździłam bardzo często. Obecnie jest dużo lepiej niż kiedyś. 
Nie mamy środków, aby robić wszystko. Był robiony wodociąg w Woli Pękoszewskiej. Za rzeką droga została zrobio-
na zgodnie z obietnicami. Wiele było problemów. Droga jest wąska, ale to nie nasza wina. Ludzie sami sobie szko-
dzą. Na Borszyce droga – znam tę drogę od lat. Też była zrobiona. Wola Pękoszewska nie była z tego zadowolona. 
Droga koło pani Heleniak – czy to źle że jest robiona?

Pan Jackowski powiedział, że ta droga, przy której on mieszka jest trzy razy częściej uczęszczana – dziura na dziu-
rze. Trzech wójtów przeżyliśmy, a droga cały czas nieprzejezdna. Była robiona, ale źle.

Pani Przewodnicząca dodała, że droga ta była robiona. Był nawożony kamień. W stronę Zawad droga też poprawio-
na. Nie stać nas na super drogi. Czy nikt nie widzi naszej pracy? Na raz nie można zrobić wszystkiego. Gdyby praca 
poprzednich kadencji była taka jak nasza, dzisiaj nie byłoby takiej sytuacji. Myślę, że najlepszym świadectwem jest 
to, co zostało zrobione. Proszę o przekazywanie prawdy. Są też plany co do Woli, ale nie da się tego zrobić w jednym 
roku. Mamy takie wsie, gdzie mamy po 30 gospodarstw i też nie ma oświetlenia. Przy tej drodze nie ma linii, więc 
koszty będą duże. Bardzo mi przykro, że takie są opinie.

Sołtys Bolesław Wacławek zabrał ponownie głos i powiedział, że konsultowaliśmy się z radnymi i miało być założo-
ne oświetlenie i w jednej i w drugiej części wsi, a przyszła jesień i zrobiono tylko po jednej stronie. Radna Gołębiew-
ska Jadwiga mówiła, że będzie zrobione.

Pani Przewodnicząca odparła, iż radna Gołębiewska może i miała takie nadzieje, ale nie ona sama podejmuje decy-
zje.

Pan Bogusław Wieczorek – sołtys Wędrogowa powiedział, że on też obiecał wodociąg i do dzisiaj go nie ma. Ze 
światłem też długo trwało. Nie mamy wody, drogi asfaltowej, a jak przywożą destrukt to go rozgarniamy własnymi si-
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łami, a nie czekamy na pracownika z gminy. Chcieliśmy drogę w kierunku Mrówczyńskiego to się złożyliśmy i gmina 
dołożyła i droga została zrobiona.

Pan Tadeusz Pepka – mieszkaniec Woli Pękoszewskiej zabrał głos i powiedział, że materiał na drogę to błoto.
Pan Wójt odpowiedział, że  w ostatnim okresie dowieziono 9 samochodów, w tym jeden samochód przeznaczono na 
drogę w Woli Pękoszewskiej w kierunku Gzdowa. Było dużo kamieni. Mieliśmy pecha, bo była popsuta koparka. W 
czwartek dowieziono, ale akurat padał deszcz. Jeżeli był zły materiał, to dlaczego nikt nie poinformował Urzędu Gmi-
ny. Wówczas dostawca musiałby go zabrać, a dowieść dobry na własny koszt. Dlaczego reklamujemy po czasie? 
Mieszkańcy z Paplinka i Wycinki Wolskiej sami rozgarniali. W Woli Pękoszewskiej mieszkańcy sami nie rozgarnęli, 
dopiero w poniedziałek pan Pawlak wspólnie z panem Markiem Wróblewskim to zrobili.

Pani Przewodnicząca powiedziała, no właśnie jeden samochód zawieziony, nie rozgarnięty i zrobiło się zwalisko.

Pan Tadeusz Pepka powiedział, że wcześniej sam robiłem, ale gmina ma przecież dróżnika.

Pani Przewodnicząca  powiedziała, że jest taka zasada, że mieszkańcy sami rozgarniają nawieziony materiał na 
drogi. Nie ma pracownika w Urzędzie, który byłby zatrudniony do rozgarniani nawiezionych materiałów na drogi. On 
ma wiele innych obowiązków i jest tylko jeden, co on zrobi sam z łopatą?

Sołtys Marian Malinowski powiedział, że u nich jak przywieźli to też sami rozgarniali, a nie czekali na pracownika 
gminy.

Radna Krystyna Oziębło powiedziała, że przecież to niemożliwe żeby jak przywożą 100 wywrotek sam pracownik to 
rozwalił na drogach.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że nigdy sam pracownik nie rozgarnia.

Sołtys Bolesław Wacławek zapytał, a kto wiedział, że wywrotka jest wywalona na drodze? Wieczorek dowiedziałem 
się o przywiezionym materiale na drogę. Do tego przywieziony był bardzo zły materiał. Nie wiem kiedy  i kto przy-
wiózł. Glinę rozgarniać na drogę?

Pani Przewodnicząca powiedziała, że chyba nie posądza pan sołtys wójta o jakieś specjalne przywiezienie złego 
materiału. Czasem tak bywa, ale to trzeba zgłosić i będzie żądanie przywiezienia lepszego materiału.

Pan Wójt  powiedział, że wykonawca zabierze to co przywiózł i przywiezie w ramach reklamacji nowy materiał. W 
rozmowie telefonicznej nic pan sołtys nie mówił, że jest zły materiał. Gdybym wiedział, to bym wstrzymał dowóz. O 
terminie dostawy rozmawiałem dzień wcześniej telefonicznie z synem Pana Tadeusza Pepki, pytałem czy są w stanie 
rozgarnąć żwir we wlłsnym zakresie. Otrzymałem odpowiedź negatywną.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że wszystkie uwagi trzeba zgłaszać, bo nikt nie jest duchem świętym.

Pani sołtys z Paplinka potwierdziła, że rzeczywiście ten materiał nie jest dobry.

Radny Janusz Brzeziński powiedział, że takie dziury jak w stronę Gzdowa są na każdej gruntowej drodze. Chodzi 
mi o to, aby nie prać brudów na zewnątrz i nie rozpisywać się w gazetach.

Sołtys Bogusław Wieczorek dodał, że chyba jest zła organizacja w Woli Pękoszewskiej, bo w takiej sytuacji cała 
wieś powinna się zebrać i pomóc.
Potwierdziła to pani przewodnicząca.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

Ad. 17
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Kowiesy 
V kadencji oraz w związku z okresem noworocznym złożyła wszystkim serdeczne podziękowania za współpracę w 
mijającym roku oraz złożyła jak najszczersze życzenia na nadchodzący nowy rok.

Zakończenie godz. 1500.

Protokołowała:               Przewodnicząca
                                                                                                         Rady Gminy Kowiesy
Teresa Słoma

             /-/ Janina Rybicka
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