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P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2009 

 
z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 września 2009 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Kowiesy 
 
Początek Sesji godzina  13 00 

Zakończenie godzina     14¹ 

Ustawowy stan radnych   - 15 
Faktyczny stan radnych   - 15 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do 
protokołu). W sesji uczestniczyli także: pani Maria Cygan- Dyrektor Gimnazjum w 
Jeruzalu, pani Bogumiła Połeć- Prezes GS-u „Samopomoc Chłopska” w Kowiesach 
oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 2)  
 
W sesji udział wzięli:  pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy i pani Beata 
Heleniak – Skarbnik Gminy. 
 
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Janina Rybicka – Przewodnicząca Rady Gminy, która 
serdecznie powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Wójta, sołtysów i 
wszystkich obecnych.   
 
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 zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali 

użytkowych dotychczasowym najemcom. 
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 wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w 

drodze umowy darowizny. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad.  
 

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

 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy 
z dnia 25 sierpnia  2009 r. Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach 
oraz wyłożony na sali obrad treści nie odczytywano. Przy braku uwag 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 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: 
 

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych: 
1. Trwają prace przy budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do 

Ośrodka Zdrowia w Kowiesach i remont chodnika. Zakończenie prac 
budowlanych zgodnie z umową upływa 15 października br. 

2. Odebrano prace budowlane przy budowie drogi do Kościoła w Jeruzalu.   
3. Zostały podpisane umowy na dostawę energii elektrycznej z PGE Obrót Sp. z 

o o. i od 15 września działa oświetlenie uliczne w Chrzczonowicach i 
Chojnatce. 

4. Wyznaczono termin odbioru modernizacji dróg w Nowym Lindowie i 
Chełmcach na 5 października 2009 roku. 

5. Trwa procedura sprawdzania naszego wniosku na budowę SUW i wodociągu 
w Paplinie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Do końca października 
powinniśmy podpisać już umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego na 
dofinansowanie realizacji tego projektu. 

6. Przygotowano dokumentację na remont drogi gminnej 115157E w 
Chrzczonowicach i złożono wniosek zgłoszenia robót do Starostwa 
Powiatowego w Skierniewicach. Długość drogi to 1950 mb, szerokość 

nawierzchni 4m. Kosztorys opiewa na kwotę ponad 500000,00 zł. Będziemy  
składać wniosek  do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  o 
dofinansowanie tej inwestycji (dofinansowanie z budżetu państwa to 50% 
kosztów inwestycji). 

7. Trwają prace projektowe budowy drogi gminnej 115152E Wędrogów- Pękoszew. Planujemy 

w pierwszej dekadzie października złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w 

Skierniewicach o pozwolenie na realizację tej inwestycji drogowej  zgodnie z przepisami 

ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity- Dz.U. z 
2008 roku Nr 193, poz. 1194). 

8. Złożono wniosek na pozwolenie na rozbudowę remizy OSP w Paplinie na cele 
społeczno-kulturalne mieszkańców wsi. Nowy nabór wniosków w ramach 
PROW w osi Odnowa i rozwój wsi jest planowany od 20 października br. 
Realizacja projektu miała by miejsce w 2011 roku. 

9. Trwają prace geodezyjne podziału działek w obrębie Nowego Wylezina, pod 
budowę wiaduktu drogowego nad torami CMK w ciągu dogi powiatowej 
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1321E (realizacja inwestycji jest planowana na przełom 2010 i 2011 roku 
przez PKP-linie kolejowe). 

 
 II.Sprawy bieżące: 
1. Rozpoczął się rok szkolny 2009/2010. Liczba uczniów w poszczególnych 

szkołach przedstawia się następująco: 
a) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach- 135 
uczniów w klasach 1-6 i 25 uczniów w oddziale przedszkolnym tzw. 
„zerówce” 
b) Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu- 94 uczniów 
c) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Turowej Woli- 32 uczniów w klasach 
1-6 (w tym roku klasy zerowej nie ma). 

W Zespołach Wychowania Przedszkolnego  mamy : w Turowej Woli 20 dzieci, 
w Jeruzalu 24 dzieci. Obecnie dwóch nauczycieli przebywa na rocznych 
urlopach dla podratowania zdrowia. Subwencje oświatowa otrzymujemy na 
261 uczniów (z klas 1-6). 

2. W dniu 3 września wspólnie z panią Skarbnik podpisałem umowę z 
Marszałkiem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu- Budowa i 
rozbudowa budynku OSP Jeruzal na cele społeczno-kulturalne mieszkańców 
wsi. Kwota dofinansowania to 463 889,00 zł.  

3. Zakończono nabór pań na kurs „Asystent Księgowej- nowe możliwości” z 
Kapitału Ludzkiego. Do udziału w projekcie zgłosiło się 11 pań. Kurs 
rozpoczyna się 1 października o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy- będą to zajęcia teoretyczne. Zajęcia praktyczne będą się 
odbywały w Wiosce Internetowej. 

4. Trwa zbieranie wniosków rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych. Do 25 września 
złożono 110 wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 września br. 

5. W dniach 4-6 września br w Łodzi odbył się VI Jarmark Łódzki organizowany 
przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Przez trzy dni mieszkańcy naszego 
województwa, goście z całego kraju i partnerzy zagraniczni uczestniczyli w 
pokazach, konkursach, prezentacjach oferty turystyczno-kulturalnej gmin i 
powiatów, kiermaszach sztuki ludowej, degustacji potraw regionalnych oraz 
w paradzie ulicznej regionalnych orkiestr i uczestników imprezy. W dniu 6 
września Gmina Kowiesy, należąca do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania "Kraina Rawki", na swym stoisku (zorganizowanym przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Kowiesach) zaprezentowała dorobek lokalnych 
artystów.   

6. Na tegorocznym Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach 
Gminę Kowiesy reprezentowali:  
- w paradzie: Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu, Stowarzyszenie 
Integrowanej Produkcji Owoców POL-EKO-SAD oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy, 
- stoisko gminne w sobotę organizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Kowiesy (po wyśmienite chłopskie jadło ustawiała się b. długa kolejka), a w 
niedzielę   Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach. 
 

W tym miejscu pan Wójt gorąco podziękował wszystkim, którzy brali udział w 
przygotowaniu i obsłudze stoisk, jak również wszystkim uczestnikom parady. 
 
7. Od 1 września jest na stażu  w Urzędzie Gminy jedna stażystka- mieszkanka 

naszej gminy. 
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III.Wyjazdy służbowe: 
1. Wspólnie z panią Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy brałem udział we 

Mszy Odpustowej w dniu 14 września w Jeruzalu. 
2. W dniu 18 września byłem w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach u 

Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Na spotkaniu tym przedstawione 
zostały bieżące problemy z bezpieczeństwem na drogach w Gminie Kowiesy 
oraz został omówiony nasz wniosek o opinię dla drogi gminnej 115157E w 
Chrzczonowicach,  o dofinansowanie remontu której zamierzamy składać 
wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 

3. W dniach 19-20 września uczestniczyłem w Święcie Kwiatów, Owoców i 
Warzyw w Skierniewicach. 

4. W dniu 20 września wspólnie z panią Przewodniczącą Rady oraz z 
przedstawicielami szkól z terenu gminy brałem udział w Mszy św. w 50 
rocznicę śmierci pani Zofii Czeczott. Po mszy wspólnie z Proboszczem parafii 
Chojnata udaliśmy się na cmentarz, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone 
znicze na grobach nauczycieli, którzy uczyli w szkołach na terenie naszej 
gminy. Opiekę nad grobami pani Czeczot i pani Potockiej sprawują 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach.  

5. W dniu 22 września brałem udział w bezpłatnej konferencji organizowanej 
przez Łódzką Agencję Poszanowania Energii. 

6. W dniu 24 września w godzinach wieczornych uczestniczyłem wraz z panią 
Przewodniczącą Rady i panem Wiceprzewodniczącym Rady w zebraniu 
mieszkańców sołectwa Borszyce- Wola Pękoszewska. 

7. W piątek 25 września brałem udział w obradach XXXVI Sesji Rady Powiatu 
Skierniewickiego. Jednym z punktów w porządku obrad było przedstawienie 
przez pana Ryszarda Pawlewicza -Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, 
informacji o wysokości  bezrobocia w gminach powiatu skierniewickiego. Z 
przedstawionych danych wynika, że bezrobocie w gminach naszego powiatu 
wzrosło w ciągu roku z 5,2% do  6% na koniec sierpnia 2009 roku. Jest to 
najniższy wskaźnik bezrobocia w całym Województwie Łódzkim.   

8. W okresie sprawozdawczym byłem jeden dzień na urlopie wypoczynkowym.  
 

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami. 
 
Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi i w związku z brakiem pytań ze 

strony radnych przeszła do kolejnego punktu obrad. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ad.6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 
2009 rok. Omówienia projektu dokonała pani Beata Heleniak- Skarbnik Gminy, która 
nadmieniła, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich 
komisji rady gminy w dniu 25 września i został pozytywnie zaakceptowany przez 
członków komisji biorących udział w posiedzeniu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany  
budżetu polegają na: 
 

 przyjęciu środków w kwocie 3638,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy na prace 
interwencyjne- w Szkole Podstawowej  w Kowiesach została zatrudniona osoba 
na stanowisku sekretarki na okres 6 miesięcy,  

 ujęciu w zadaniach inwestycyjnych do wykonania w roku 2010 przebudowy 
drogi w Chrzczonowicach- całość zadania kosztować będzie wg kosztorysu 
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511.500,00 zł, i będzie zgłoszone do dofinansowania przez budżet państwa w 
50% w ramach Narodowego Programu Odnowy Dróg Lokalnych (Schetynówka), 

 przesunięciu środków z wydatków bieżących w Urzędzie Gminy na zakup 
używanego samochodu marki Polonez dla Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kowiesach w wysokości 4.000,00 zł, 

 przesunięciu kwoty 375 zł z Urzędu Gminy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych, 

 zwiększeniu środków na remonty przy Ośrodku Zdrowia- wykonanie opaski 
wokół budynku i wykonanie nieuwzględnionych w kosztorysie 10 m podjazdu 
dla niepełnosprawnych, 

 zwiększenie o kwotę 36000,00 zł środków na wykonanie remontu garażu i 
budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy- remont garażu, z którego 

korzysta Policja i GOPS, wykonanie opaski wokół remontowanego budynku 
gospodarczego i doprowadzenie prądu.  
 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania 
projektu 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. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
najmu lokali użytkowych dotychczasowym najemcom. Omówienia uchwały dokonał 
pan Wójt, który na wstępie nadmienił, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 25 września i został pozytywnie 
zaakceptowany przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. Pan Wójt 
wyjaśnił, że z dniem 1 stycznia 2010 roku wygasają umowy  najmu lokali użytkowych 
w budynku Ośrodka Zdrowia i pomieszczenia garażowego na potrzeby osób 
prowadzących działalność związaną z opieką zdrowotną. Pomieszczenia o pow. 131,05 
m² i garaż użytkuje pani Anna Krzemińska lekarz medycyny prowadząca Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego. Pomieszczenia o powierzchni 
41,41 m² użytkuje lekarz stomatolog Teresa Królikowska prowadząca Prywatny 
Gabinet Stomatologiczny. Pomieszczenia o powierzchni 61,00 m² zajmuje pani Zofia 
Olczyk właścicielka apteki „Kruszyna”. Dotychczasowi najemcy wnieśli o zawarcie 
kolejnych umów. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142  poz. 1591 ze zm.) i Zasadami gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy (Załącznik do Uchwały Nr 
XXVI/142/09 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 czerwca 2009 roku), uchwała rady 
gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 
3 strony zawierają kolejne umowy. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania 
projektu 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. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 
nieruchomości w drodze umowy darowizny. Omówienia uchwały dokonał pan Wójt, 
który na wstępie nadmienił, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 25 września i został pozytywnie 
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zaakceptowany przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. W celu 
poszerzenia   drogi zlokalizowanej na działce 1 położonej w obrębie Wędrogów, Wójt 
Gminy Kowiesy wystąpił z wnioskiem do właścicielki działki sąsiedniej pani Lidii 
Syryjczyk o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy części działki nr 3. Pani Syryjczyk  
wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie wydzielonej geodezyjnie działki nr 3/1 o 
pow. 0,0129 ha. Droga kategorii drogi gminnej nr 115152E biegnąca od drogi krajowej 
nr 70  do drogi powiatowej nr 1330 E stanowić będzie ważny węzeł komunikacyjny na 
terenie gminy. Koszty podziału nieruchomości i sporządzenia aktu notarialnego 
pokrywa gmina. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania 
projektu 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 darowizny. Omówienia uchwały dokonał pan Wójt, 
który na wstępie nadmienił, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 25 września i został pozytywnie 
zaakceptowany przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. W celu 
poszerzenia   drogi zlokalizowanej na działce 14 i części działki nr 82  położonej w 
obrębie  Paplinek, Wójt Gminy Kowiesy wystąpił z wnioskiem do właścicieli działek 
sąsiednich o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy części działek o szerokości ok. 3 
mb, położonych w sąsiedztwie drogi od strony północnej. Mieszkańcy wyrazili zgodę na 
nieodpłatne przekazanie wydzielonych geodezyjnie działek. Łączna powierzchnia 
wydzielonych działek w obrębie Paplinek wynosi 2853 m². Planowana modernizacja 
drogi na działce nr 14 i odcinka drogi na działce nr 82 wymaga wykonania pasa jezdni 
o szerokości 4.50 m i poboczy po 0,75 m z każdej strony jezdni drogi. Koszty podziału 
nieruchomości i sporządzenia aktu notarialnego pokrywa gmina. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania 
projektu 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 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 
nieruchomości w drodze umowy darowizny. Omówienia uchwały dokonał pan Wójt, 
który na wstępie nadmienił, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 25 września i został pozytywnie 
zaakceptowany przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. W celu 
poszerzenia   drogi zlokalizowanej na działce  nr 8  położonej w obrębie  Paplin, która 
stanowi przedłużenie drogi na działce nr 14 w obrębie Paplinek, Wójt Gminy Kowiesy 
wystąpił z wnioskiem do właścicieli działek sąsiednich o nieodpłatne przekazanie na 
rzecz gminy części działek o szerokości ok. 3 mb, położonych w sąsiedztwie drogi od 
strony północnej. Mieszkańcy wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie wydzielonych 
geodezyjnie działek. Łączna powierzchnia wydzielonych działek w obrębie Paplin 
wynosi 506 m². Planowana modernizacja drogi na działce nr 8 wymaga wykonania 
pasa jezdni o szerokości 4.50 m i poboczy po 0,75 m z każdej strony jezdni drogi. 
Koszty podziału nieruchomości i sporządzenia aktu notarialnego pokrywa gmina. 
 



Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Kowiesy z dnia 28 września 2009 roku 

 

7 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania 
projektu 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.11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Omówienia uchwały dokonał pan 
Wójt, który na wstępie nadmienił, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 25 września i został pozytywnie 
zaakceptowany przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. Pan Wójt 
wskazał, że mając na uwadze poszerzenie oferty edukacyjnej oraz wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniom z Gminy Kowiesy, został złożony do Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi wniosek o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Wniosek został złożony na 
konkurs w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, 
działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie  
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę 
formalną i merytoryczną. Realizacja wniosku wymaga zawarcia z Urzędem 
Marszałkowskim stosownej umowy o dofinansowanie, przed której zawarciem 
wymagana jest uchwała rady gminy zatwierdzająca  projekt. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania 
projektu 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. 
 
Następnie pani Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach.  
 
Ad 13 
Po przerwie obrady zostały wznowione. Kolejny punkt to interpelacje i zapytania 
radnych. W interpelacjach i zapytaniach głos zabrał radny Krzysztof Wieczorek. 
Radny zasygnalizował awarię wodociągu w miejscowości Franciszków- woda sączy się z 
rur.  
 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński spytał, czy i kiedy zostanie wyrównana 
nawierzchnia modernizowanej drogi w Chełmcach? 
 
Pan Wójt zapewnił, że nawierzchnia drogi zostanie wyrównana w tym tygodniu a 
odbiór prac, tak jak było to przedstawione w informacji o działalności między sesjami,  
zaplanowany jest na 5 października.  
 
Nie zgłoszono więcej zapytań wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego 
punktu obrad.  
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  
Jako pierwszy głos zabrał pan Wójt, który zwrócił się do radnych z prośbą by 
potwierdzili na liście (załącznik nr 3 do protokółu) własnoręcznym podpisem przybycie 
na   na uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego bohaterską śmierć dh Felka 
Pendelskiego oraz dh Andrzeja Zawadowskiego, które odbędzie się w dniu 4 
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października 2009 r. na cmentarzu parafialnym w Chojnacie. Po  uroczystej Mszy Św. 
w intencji poległych w Kościele Św.Marcina w Chojnacie, na cmentarzu parafialnym 
będzie miało miejsce uroczyste przekazanie przez byłych żołnierzy AK aktu powierzenia 
opieki nad pomnikiem Szkole Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach 
oraz apel poległych żołnierzy plutonu „Felek” batalionu „Zośka”. Pan Wójt dodał, że 
wśród zaproszonych na uroczystość gości są m.in. przedstawiciele środowiska 
Batalionu „Zośka”, druhowie 80 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, przedstawiciele 
Hufca ZHP Skierniewice, przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Starosta 
Powiatu Skierniewickiego. Pan Wójt zwrócił się następnie z prośbą  do Sołtysów by 
wraz z mieszkańcami wzięli udział w uroczystościach. 
   
Następnie Pan Wójt  poinformował biorących udział w posiedzeniu, że w piątek 25 
września we wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy wzięli udział 
przedstawiciele rady nadzorczej GS-u w Kowiesach wraz z panią prezes Bogumiłą 
Połeć (obecną także na dzisiejszej sesji). Gmina Kowiesy jest zainteresowana 
pozyskaniem od GS-u w trybie sprzedaży bezprzetargowej działki nr  112/114 -tzw. 
„Jedynki”, na cele oświatowe. Ponieważ o sprzedaży nieruchomości decydują 
członkowie spółdzielni, pani Prezes zobowiązała się do końca listopada dostarczyć 
zaproszenia i listy członków spółdzielni, żeby w styczniu zorganizować zebrania grup 
członkowskich. Pan Wójt zwrócił się do Sołtysów z prośbą o pomoc w organizowaniu 
tych zebrań.  
 
Pan Wójt poinformował biorących udział w posiedzeniu o tym, że Powiatowy Urząd 
Pracy w Skierniewicach realizuje projekt pod nazwą Moje przedsiębiorstwo- mój sukces 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym projektu jest 
poprawa sytuacji na rynku pracy i zmniejszenie bezrobocia zarówno kobiet jak i 
mężczyzn w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice. Projekt jest skierowany do 
50 mieszkańców i mieszkanek powiatu skierniewickiego i miasta Skierniewice, 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach jako osoby 
bezrobotne, zamierzających założyć i prowadzić działalność gospodarczą na terenie 
województwa łódzkiego, przez cały okres 12 miesięcy, w jakim są zobowiązani do 
prowadzenia tej działalności. Wyłączone z projektu są osoby, które posiadały 
zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do 
projektu. Jednym z warunków aplikowania o środki na wsparcie finansowe jest 
zakwalifikowanie się do projektu i pozytywne ukończenie bezpłatnego bloku 
szkoleniowo-doradczego. W ramach projektu oferowane są:  

  szkolenie i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych 
do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej obejmujące takie zagadnienia 
jak: np. prowadzenie księgowości, marketing, prawo pracy, prawo podatkowe, 
ubezpieczenia społeczne, przepisy BHP, prawo handlowe, prawo cywilne, doradztwo 
obejmujące m.in. diagnozę potrzeb szkoleniowych, opracowanie indywidualnego 
programu dla każdego uczestnika projektu, dobór odpowiednich metod nauczania 
pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej,  

  przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 
stanowiącej równowartość 40 tys. zł.  
 
  wsparcie pomostowe, wypłacane miesięcznie w kwocie 900 zł przez okres do 6 
miesiąca, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na pokrycie bieżących opłat 
bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.   
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Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej może być 
przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki 
transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych) 
oraz zakup środków obrotowych i pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne 
dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez 
wnioskującego. 
 
Sołtys Chojnatki Marzena Matuszewska spytała, czy nie można wydłużyć o godzinę 
czasu działania oświetlenia ulicznego w godzinach porannych? Jak również  
zasygnalizowała problem z 1 lampą oświetleniową  na terenie sołectwa- mrugająca 
żarówka.  

 
Pan Wójt odparł, że oświetlenie działa w godzinach wieczornych pół godziny po 
zachodzie słońca do godziny 24, w godzinach porannych od 5 rano do pół godziny po 
wschodzie słońca. Wydłużenie czasu działania oświetlenia nie jest możliwe ze 
względów finansowych.  
 
Sołtysom zostały rozdane : „Biuletyn Informacyjny LGD Kraina Rawki” i zaproszenia 
dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych lokalnych grup nieformalnych z terenów 
wiejskich do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjno- doradczym nt. regulacji 
prawnych związanych z rejestracją stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16 
października o godz. 10ºº na  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy.  
 
Nie zostało zgłoszone więcej wniosków.   
 
Ad. 13 
Więcej głosów nie odnotowano. Pani Przewodnicząca serdecznie podziękowała za 
przybycie i przeszła do kolejnego punktu obrad. 
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie 
XXVIII Sesji Rady Gminy Kowiesy V kadencji. 
 
Zakończenie sesji godz. 1415. 
 

Protokołowała:              Przewodnicząca 
                                                                                       Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska- Nowak 

             /-/ Janina Rybicka 
 


