
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 listopada 2009 roku

  

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2009

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy

Początek Sesji godzina  15 00

Zakończenie godzina     16 15

Ustawowy stan radnych   - 15

Faktyczny stan radnych   - 13

W sesji uczestniczyło 13 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) – w sesji nie 
uczestniczyły radne: Jadwiga Gołębiewska i Zuzanna Dudziak. W sesji uczestniczyli: pani Bogumiła Połeć – 
Prezes GS ”Samopomoc Chłopska” w Kowiesach oraz  sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 
2). 

W sesji udział wzięli:  pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy, pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, 
pani Teresa Słoma- Sekretarz Gminy oraz pani  Ewa Pawlak- Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty.

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 13 radnych.

Ad. 3

W kolejnym punkcie Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu  Odnowy Miejscowości Paplin. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie  stawek podatku od środków transportu. 
9. Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  wyrażenia  zgody na przyjęcie  nieruchomości  w 

drodze umowy darowizny. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 

 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy – Andrzej Józef Luboiński, który wnioskował o 
rozszerzenie  porządku  obrad  poprzez  wprowadzenie   po  punkcie  6  trzech  kolejnych  punktów dotyczących 
podjęcia następujących uchwał:

• uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze 
socjalnym
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• uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązania  przez  Wójta  Gminy  celem 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

• uchwały w sprawie zmian   w budżecie gminy na 2009 rok. 

Wniosek został poddany pod głosowanie. Za zmianą porządku obrad głosowało 13 radnych, nikt od głosu się 
nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana porządku została przyjęta 13 głosami.

Po głosowaniu porządek przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu  Odnowy Miejscowości Paplin. 
7. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o 

charakterze socjalnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Wójta Gminy celem 

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu. 
12. Podjęcie  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  wyrażenia  zgody na przyjęcie  nieruchomości  w 

drodze umowy darowizny. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zamknięcie obrad. 

Ad. 4

W  następnym  punkcie  przystąpiono  do  przyjęcia  protokołów   z  XXIX  Sesji  Rady  Gminy z  dnia  29 
października  2009 r. i  XXX Sesji Rady Gminy z dnia 9 listopada 2009 r.  Z uwagi na fakt, iż oba protokoły 
były przesłane w materiałach  treści ich nie odczytywano. Przy braku uwag do protokołu z XXIX Sesji Rady 
Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu 
głosowało 13 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół został przyjęty 13 
głosami. Przy braku uwag do protokołu z  XXX Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze 
głosowania.  W głosowaniu  jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało  13  radnych,  nikt  od  głosu  się  nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół został przyjęty 13 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. Odbył się  przetarg na modernizację drogi w Chrzczonowicach (Chrzczonowice- Helenów). 
Zostały złożone dwie oferty: 

• Firmy PEDBRUK za kwotę  219 294,00 zł brutto

• Firmy WOTEX za kwotę 243359,00 zł brutto.

W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa na realizację inwestycji z firmą PEDBRUK 
i   ruszą już prace modernizacyjne.

2. Została  złożona  dokumentacja  techniczna  i  geodezyjna  do  Starostwa  Powiatowego  w 
Skierniewicach na uzyskanie pozwolenia na budowę drogi 115152E – Wędrogów - Pękoszew.
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3. Odebrano  prace  budowlane  przy  Ośrodku  Zdrowia  w  Kowiesach   z  uwagami  w  zakresie 
malowania konstrukcji stalowej z terminem do 15 maja 2010 roku (z uwagi na niesprzyjające 
warunki pogodowe w październiku br. uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac).

4. Wniosek złożony do  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  na remont drogi 
gminnej  115157E  w  Chrzczonowicach  przeszedł  pozytywnie  etap  oceny  formalnej  i 
merytorycznej  ale  uzyskał  małą ilość punktów i  jest  na 53 miejscu tzw.  listy rezerwowej. 
Wobec tego szanse na uzyskanie dofinansowania są znikome. 

5. W dniu dzisiejszym wraz z panią Skarbnik podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa 
Łódzkiego  na  dofinansowanie  w ramach  PROW, oś  Podstawowe  usługi  dla  gospodarki  i  
ludności  wiejskiej, budowy  SUW  i  sieci  wodociągowej  w  Paplinie.  Termin  zakończenia 
inwestycji to listopad 2010 roku.  Wysokość dotacji to 1.821 770.00 zł. 

6. Po długich staraniach  OSP Lisna otrzymała  dofinansowanie z Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w  wysokości  50 000,00  zł  na  zakup  nowego,  lekkiego 
samochodu strażackiego, z terminem realizacji do 15 grudnia br. Koszt takiego samochodu to 
około 130 000,00 zł. Pozostałe źródła finansowania to budżet gminy i dotacja z WFOŚiGW w 
Łodzi.

7. Po drugim podejściu udał się przetarg na zakup samochodu strażackiego dla OSP Lisna. W 
przyszłym tygodniu  zostanie  podpisana  umowa i  Gazela  z  wyposażeniem trafi  do OSP w 
Lisnej.

8. Zostały wysłane zapytania  o cenę na dostawę wyposażenia  dla  OSP Turowa Wola.  Środki 
finansowe   w  wysokości  25 000,00  zł  zostały  pozyskane  od  Zarządu  Województwa 
Łódzkiego.

II.   Sprawy bieżące:

1. Został podpisany drugi akt notarialny na sprzedaż zabytkowego parku i dworku w Paplinie ze 
spadkobiercami byłego właściciela. Po  podpisaniu protokołu przekazania klucze do obiektu 
zostały przekazane nowym właścicielom. 

2. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał tylko 67% kwoty na zwrot podatku akcyzowego 
zawartego  w cenie  oleju  napędowego  dla  rolników.  W takim procencie  środki  finansowe 
zostaną przekazane rolnikom, którzy otrzymali decyzje.

3. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał tylko 1/3 środków na stypendia socjalne dla 
uczniów, które zostaną rozdysponowane w miesiącu grudniu.

4. Został przygotowany i w terminie złożony do Biura Rady Gminy Kowiesy i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi Ośrodek Zamiejscowy w Skierniewicach  Projekt Budżetu Gminy 
Kowiesy na 2010 rok. Panie i  Panowie Radni otrzymali  projekt w ubiegły wtorek. Projekt 
budżetu zostanie przedłożony do uchwalenia w styczniu 2010r. 

5. Został  zakupiony i  rozwieziony na drogi destrukt: 219 ton na Wycinkę Wolską,  10 ton do 
Chrzczonowic, 45 ton na Nowy Wylezin, 40 ton na drogę Kowiesy – Franciszków, 10 ton na 
drogę w Paplinku.

6.  W tym roku z Banku Żywności przywieziono i rozdano dla 200 rodzin- podopiecznych GOPS 
w Kowiesach,  8817 kg żywności  o  wartości  20 769,00 zł.  W skład przekazanej  żywności 
wchodziły:  mąka, cukier,  makarony,  mleko w kartonach,  masło,  kawa zbożowa, ser,  kasza 
jęczmienna, dżemy, zupy w proszku i dania gotowe.

III. Wyjazdy służbowe:

1. W dniu 4 listopada brałem udział w spotkaniu Wójtów u Pana Starosty Skierniewickiego. Na 
spotkaniu   przedstawiono  to,  jak  jest   realizowane  porozumienie  Starosty  Powiatu 
Skierniewickiego  z  Wójtami  gmin  z  terenu  powiatu  w  zakresie  wspólnego  finansowania 
dziecięcego  lekarza  psychiatry.  Do  końca  września  pani  psychiatra  przyjmowała  dzieci  w 
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każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 14.00 aż do ostatniego pacjenta. Z terenu 
naszej gminy z opieki pani doktor  skorzystało w tym roku ponad 20 uczniów (szczegółowe 
sprawozdanie znajduje się u pani Ewy Pawlak - Kierownik GZO). Zaznajomieni zostaliśmy 
również  z  nowo  otrzymanym  wyposażeniem  Powiatowej  Poradni  Psychologiczno-
Pedagogicznej  w  Skierniewicach.  Są  to  bardzo  przyjazne  dla  pacjentów  urządzenia, 
wykorzystywane m.in. do przygotowywania lotników i szpiegów w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku.

2. W dniach 5 i 6 listopada brałem udział w II Europejskim Forum Gospodarczym Województwa 
Łódzkiego  finansowanym  przez  Urząd  Marszałkowski  w  Łodzi.  Poza  sesjami  plenarnymi 
odbywały się  także panele tematyczne  m.in.  z  zakresu branży budowlanej  i  społeczeństwa 
informacyjnego.  Mnie  interesowało  w  szczególności  zagadnienie  możliwości  i 
zapotrzebowania na centra logistyczne. Z danych przestawionych przez ekspertów wynika, że 
w  Łodzi  na  dzień  dzisiejszy  jest  około  20% powierzchni  magazynowych  i  biurowych  do 
wynajęcia  a  na  terenie  kraju  -  1  mln  m²  powierzchni  magazynowych  do  wynajęcia.  W 
województwie Łódzkim branża ta będzie się rozwijała w obrębie skrzyżowań A- 1 i A-2 oraz 
A-1 i S-8. Będą również powstawały małe centra  logistyczne (dla jednej lub dwóch firm). 
Polska przez swoje 10–letnie opóźnienie w budowie autostrad straciła szansę na lokalizację 
centr  logistycznych  dla  środkowej  i  północnej  Europy.  W  panelu  społeczeństwa 
informacyjnego  przedstawiono m.in.  główne  bariery  rozwoju  tej  branży.  Jako ciekawostkę 
podano,  że  Brytyjczyk  płaci  6  razy  mniej  za  (6  razy  szybszy)  Internet  niż  Polak.  Jest  to 
spowodowane  barierami  prawno-  administracyjnych  w zakładaniu  i  prowadzeniu  biznesu. 
Jako przykład podano, że na 100 tys. Polaków, którzy wyjechali do Anglii aż 45 tys. założyło 
własny biznes. Podczas Forum udało mi się porozmawiać z wieloma osobami ze sfery biznesu 
oraz  dyrektorami  Łódzkiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej.  Być  może  przyniesie  to  w 
przyszłości efekty w postaci inwestycji biznesu na terenie naszej gminy.

3. Wspólnie  z  panią  Sekretarz  Teresą  Słomą  uczestniczyłem  w  zebraniu  wiejskim  sołectwa 
Paplin, na którym uchwalono Plan Odnowy Miejscowości.

4.  W  dniu  dzisiejszym  z  panią  Skarbnik  Beatą  Heleniak  podpisaliśmy  umowę  z  Zarządem 
Województwa  Łódzkiego  na  dofinansowanie  w  ramach  PROW  budowy  SUW  i  sieci 
wodociągowej w Paplinie.  

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  zatwierdzenia Planu  Odnowy Miejscowości Paplin. Omówienia 
projektu dokonała pani Sekretarz Teresa Słoma, która na wstępie nadmieniła, że projekt uchwały był omawiany 
na  wspólnym  posiedzeniu  wszystkich  komisji  rady  gminy  w  dniu  24  listopada  i  został  pozytywnie 
zaakceptowany przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. Pani Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z 
§  10  ust.  2  Rozporządzenia   Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  14  lutego  2008  roku  w  sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, do wniosku o przyznanie pomocy w 
ramach ww. programu dołącza się plan odnowy miejscowości.  Plan odnowy miejscowości  uchwala zebranie 
wiejskie, natomiast organ stanowiący zatwierdza jego przyjęcie. Gmina zamierza składać wniosek o przyznanie 
pomocy do działania Odnowa i rozwój wsi na realizację inwestycji polegającej na przebudowie strażnicy OSP w 
Paplinie  w celu przystosowania  jej  do pełnienia funkcji  społeczno-kulturalnej.  Plan  Odnowy Miejscowości 
Paplin,  stanowiący  załącznik  do  projektu  uchwały,  został  uchwalony  przez  zebranie  wiejskie  w  dniu  23 
listopada.  Pani  Sekretarz  nadmieniła,  że  mieszkańcy  wsi  Paplin  w  dokumencie  tym  zawarli  m.in.  analizę 
mocnych  i  słabych  stron  sołectwa  oraz  przedstawili  plan  działań  do  2015  roku.  W  planie  tym  ujęto 
najistotniejsze dla rozwoju sołectwa inwestycje:

• Budowa sieci wodociągowej (realizacja w 2010 roku)

• Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi (realizacja w 2011 roku)
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• Remont drogi powiatowej i remonty dróg gminnych na terenie sołectwa (realizacja w latach 2012-2015)

• Budowa boiska do piłki plażowej i siatkowej (realizacja w 2014 roku)

• Budowa chodników (realizacja w 2014 roku)

• Budowa placów zabaw (realizacja  w 2013 roku)

• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (realizacja w latach 2010-2015)
• Budowa ścieżek rowerowych i traktów pieszych (realizacja w 2014 roku)

Plan Odnowy Miejscowości Paplin zawiera również dokładny opis zadania priorytetowego jakim jest rozbudowa 
strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania projektu i głosowania. W 
głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt 
nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.

Ad. 7

Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o  charakterze  socjalnym.  Omówienia  projektu  dokonała  pani  Ewa  Pawlak-  Kierownik  Gminnego  Zespołu 
Oświaty. Pani Kierownik wyjaśniła, że  zmiana uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym była podyktowana zmianą kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym, że w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dochód był określony kwotowo, należało dokonać zmiany poprzez określenie procentowe dochodu w 
stosunku do kryterium dochodowego. Dzięki temu nie będzie konieczności dokonywania każdorazowo zmian w 
regulaminie przy ewentualnych zmianach wysokości kwoty kryterium dochodowego w przyszłości. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania projektu i głosowania. W 
głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt 
nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.

Ad. 8

Kolejny punkt  to  podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na zaciągniecie  zobowiązania przez  Wójta 
Gminy  celem  zabezpieczenia  prawidłowej  realizacji  umowy.  Omówienia  projektu  dokonała  pani  Sekretarz 
Teresa  Słoma,  która  wyjaśniła,  że  zawieranie  umów  na  realizację  zadań  współfinansowanych  ze  środków 
unijnych wprowadza w umowach szereg zobowiązań wynikających z ich zapisów. Jednym z zobowiązań jest 
zabezpieczenie  w postaci  weksla in  blanco  na wartości  dotacji.  Wysokość  dotacji  na realizację  zadania pn. 
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w Paplinie, gmina Kowiesy”, przyznanej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013 wynosi 
1.821.770 zł i na taka kwotę należy zabezpieczyć środki celem prawidłowej realizacji umowy. Pani Sekretarz 
dodała, że zgodnie z postanowieniami uchwały ewentualne zobowiązania powstałe w wyniku ustanowionego 
zabezpieczenia pokryte zostaną z budżetu gminy.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania projektu i głosowania. W 
głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt 
nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.

Ad.9

Kolejny punkt  to  podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  Omówienia projektu 
dokonała  pani  Beata  Heleniak-  Skarbnik  Gminy,  która  wyjaśniła,  że   po  przetargu  na  przebudowę  drogi 
Chrzczonowice-Helenów   zostały  wolne  środki  (  planowano  270 000,00  zł  według  kosztorysu,  a  przetarg 
wygrała firma, która złożyła ofertę na kwotę  219294,00 zł). Zaistniała potrzeba zwiększenia planu wydatków w 
następujących działach:

 Dostarczanie wody- 3 tys. – wydatki na SUW
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 Wydatki  bieżące  na  drogach-  8  tys.,  w tym  zakup  znaków drogowych  (znaki  ograniczające  tonaż 
zostaną  ustawione  na  drogach  gminnych  przed  modernizacją  DK  nr  8  do  S-8,  by  ciężki  sprzęt 
wykonawcy remontu nie mógł ich niszczyć)- 4 tys. 

 Oświetlenie uliczne - 9 tys. na zakup energii, zakup 4 lamp oświetleniowych na wymianę w Zawadach. 

Radni  nie  zgłosili   uwag  do  projektu,  wobec  tego  przystąpiono  do   odczytania  projektu  i  głosowania.  W 
głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt 
nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.

Ad. 10 

Kolejny  punkt  to   przyjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości. 
Omówienia projektu dokonała pani Beata Heleniak- Skarbnik Gminy, która na wstępie nadmieniła, że projekt 
uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 24 listopada i został 
pozytywnie zaakceptowany przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. Pani Skarbnik przedstawiła 
proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2010 rok:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w 
ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m² powierzchni; 

b)  pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne,  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  – 4,04  zł  od  1  ha 
powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł od 1 m² powierzchni; 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,38 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
c) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem 

siewnym – 9,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) zajętych  na prowadzenie działalności  gospodarczej  w zakresie  udzielania świadczeń zdrowotnych  – 

4,16 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego – 3,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- budynków letniskowych, dla których stawka wynosi  6,88 od 1m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wpływy do budżetu z tytułu  podwyższenia tego podatku wyniosą ok. 18 000,00 zł. 

Radni  nie  zgłosili    uwag do projektu,  wobec  tego  przystąpiono do   odczytania  projektu  i  głosowania.  W 
głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt 
nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.

Pani Skarbnik przypomniała,  że  podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy 
kwartały  roku  poprzedzającego  rok  podatkowy.  Prezes  GUS w komunikacie  z dnia  19  października  2009 r. 
podał, że wartość ta za trzy kwartały 2009 r.  wyniosła  34,10 zł za 1 dt  (tj.  q). Wobec czego podatek  rolny 
w 2010 r. może wynosić :

• od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 85,25 zł (równowartość 2,5 q),
• od 1 ha gruntów pozostałych - 170,50 zł (równowartość 5 q). 

Stąd propozycja by stawek tych nie podwyższać. Mniejsza stawka podatku rolnego na 2010 rok  w porównaniu z 
rokiem 2009 skutkować będzie zmniejszeniem wpływów z tego podatku o kwotę ok. 100 000,00 zł. 
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Pani Skarbnik przypomniała również,  że  podatek leśny od 1 ha,  stanowi równowartość pieniężną  0,220 m3 
drewna,  obliczaną  według  średniej  ceny  sprzedaży  drewna  uzyskanej  przez  nadleśnictwa  za  pierwsze  trzy 
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.  Średnia cena sprzedaży drewna za 2009 r.,  jak podał Prezes 
GUS w komunikacie z dnia 20 października 2009 r., wyniosła 136,54 zł za 1 m3.

Wobec tego  podatek leśny od 1 ha w 2010 r.  wyniesie  30,04 zł. I  taka  propozycja  została  przedstawiona 
radnym.

Radni nie zgłosili   uwag do  zaproponowanych stawek podatku rolnego i leśnego, wobec czego przystąpiono do 
głosowania.  W  głosowaniu  jawnym   udział  wzięło  13 radnych.  13  radnych  głosowało  za  przyjęciem 
proponowanych stawek, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.  

Ad.11

Kolejny punkt to  przyjęcie uchwały  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu. Omówienia 
projektu dokonała pani Skarbnik, która przedstawiła proponowane stawki podatku od środków transportowych 
na 2010 rok:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 500 zł,  

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 700 zł,       

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 800 zł;       

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podat-
ku proponuje się w granicach od 800 zł do 2.650 zł.

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton 
do poniżej 12 ton – 1.600 zł (w 2009 roku jest 1.300 zł, maksimum wynikające z ustawy na 2010 rok to 
1.703,27 zł);  

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku proponuje się 
w granicach od 450 zł do 2.750 zł ( w 2009 roku są to stawki od 350 zł do 2.650,00 zł, maksimum wy-
nikające z ustawy na 2010 rok to- 2.786,03 zł).

5. od przyczepy lub naczepy,  które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego – 650 zł ( taka sama stawka jak w 2009 roku, maksimum wynikające z 
ustawy na 2010 rok to-  1. 459,96 zł);  

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-
tą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i 
rodzaju zawieszenia stawki podatku proponuje się w granicach od 700 zł do 1.600 zł.

7. od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc -1.200 zł,                

b) równiej lub wyższej niż 30 miejsc -1.400 zł. 
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Pani Skarbnik dodała, iż na wspólnym posiedzeniu komisji projekt uchwały został omówiony szczegółowo i 
zaakceptowany  przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu.

Radni  nie  zgłosili    uwag do projektu,  wobec  tego  przystąpiono do   odczytania  projektu  i  głosowania.  W 
głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt 
nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.

Ad. 12

Kolejny  punkt  to  przyjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie 
nieruchomości  w  drodze  umowy  darowizny.  Omówienia  projektu  dokonała  pani  Teresa  Słoma-  Sekretarz 
Gminy, która wyjaśniła, że w Uchwale Nr XXVIII/154/09 Rady Gminy Kowiesy z dnia 28 września 2009 roku 
w sprawie  wyrażenia  zgody na przyjęcie  nieruchomości  w drodze  umowy darowizny w § 1 błędnie został 
wpisany numer działki- jest   „8/2” a powinno być    „8/4” i  powierzchnia działki  6/2 -jest  „ 0,0010 ha”  a 
powinno być  „0,0131 ha”.  Pani   Sekretarz  nadmieniła,  że  projekt  uchwały był  omawiany  na  wspólnym 
posiedzeniu  wszystkich  komisji  rady  gminy w dniu  24 listopada  i  został  pozytywnie  zaakceptowany przez 
członków komisji biorących udział w posiedzeniu.   

Radni  nie  zgłosili    uwag do projektu,  wobec  tego  przystąpiono do   odczytania  projektu  i  głosowania.  W 
głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt 
nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.

Ad.13

Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. W interpelacjach i zapytaniach głos zabrał radny Krzysztof 
Wieczorek, który zasygnalizował, że wywiezienie destruktu na drogę w miejscowości Franciszków przyniosło 
jedynie  krótkotrwałą poprawę-  znów pojawiły się dziury w nawierzchni.

Radny Wiktor Machałowski  zasygnalizował wystąpienie analogicznej sytuacji na drodze w Nowym Wylezinie.

Radny Krzysztof Wieczorek wyraził opinię, że najprawdopodobniej jest to skutkiem nie sprzyjającej pogody.

Pan Wójt wyjaśnił, że pogoda tej jesieni nie sprzyja pracom remontowym na drogach- w miesiącu październiku 
było  jedynie  6  pogodnych  dni.  Deszcze  i  zbyt  duża  prędkość  rozwijana  na  drogach  gminnych  przez  ich 
użytkowników powoduje wychlapywanie nawiezionego  destruktu. Pan Wójt zapewnił, że w przypadku prac 
remontowych na drogach planowanych na okres wiosenny  zostanie użyta emulsja celem spojenia nawiezionego 
materiału.  Pan  Wójt  dodał,  że  w  niektórych  miejscowościach  postawione  też  zostaną  tablice  informacyjne 
oznaczające teren zabudowany. 

Nie zgłoszono więcej zapytań wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad. 14

Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Sołtys Woli Pękoszewskiej i Borszyc Bolesław Wacławek zasygnalizował:

• potrzebę  wykonania  remontu  gwarancyjnego  drogi  Wola  Pękoszewska  –  Borszyce  (zły  stan 
nawierzchni)

• potrzebę ustawienia znaku ograniczającego prędkość do 40 km/h w miejscowości Wola Pękoszewska 
przy  drodze  powiatowej   (biegnącej  od  Kowies  do  Woli)  przed  mostem-  wąski  odcinek  drogi, 
uczęszczany przez pieszych- głównie młodzież szkolna, a niektórzy kierowcy rozwijają bardzo dużą 
prędkość i stwarzają tym duże niebezpieczeństwo.

Pan Wójt wyjaśnił, że usterki drogi na Borszycach zostaną usunięte przez wykonawcę (ta sama firma wygrała 
przetarg na modernizację drogi Chrzczonowice- Helenów). Termin napraw gwarancyjnych został przesunięty z 
uwagi  na  realizację  przez  wykonawcę  dużych  inwestycji  poza  terenem  naszej  gminy.  Pan  Wójt  wyraził 
wątpliwość co do skuteczności postawienia znaku ograniczającego prędkość w Woli Pękoszewskiej skoro jest 
postawiona tablica oznaczająca teren zabudowany. Jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie patroli policyjnych 
w tym miejscu. Pan Wójt nadmienił,  że zgodnie z zapewnieniami ze strony starostwa powiatowego zostaną 
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ścięte zawyżone pobocza przy tej drodze i wycięte zakrzaczenia. Jednak nie wiemy w jakim terminie to zostanie 
realizowane. 

Pan  Wójt  poinformował,  że  w  dniu  24  listopada  miała  miejsce  zbiórka  odpadów  wielkogabarytowych 
(informacja  o  zbiórce  była  przekazana  sołtysom  na  poprzedniej  sesji  rady  gminy)  ale  bardzo  niewielu 
mieszkańców  zdecydowało  się  na  pozbycie  starych  mebli,  lodówek  czy  zamrażarek.  Być  może  problem 
odpadów tego typu w naszej gminie nie istnieje. 

Sołtys Wiesława Szumna spytała, które lampy i gdzie w Zawadach zostaną wymienione?

Pan Wójt odparł, że przy DK nr 70 w kierunku Skierniewic za skrzyżowaniem z DK nr 8.  Są w tym miejscu 
stare 300-watowe lamy o podwójnych żarówkach. Zostaną one zastąpione nowymi lampami 70-watowymi z 
odbłyśnikami.  Pan  Wójt  dodał,  że  ¾  kosztów  oświetlenia  ulicznego  w  sołectwie  pochłania  ten  odcinek 
oświetlenia. Kompleksowe zestawienie kosztów oświetlenia ulicznego z podziałem na poszczególne sołectwa 
zostanie przedstawione na grudniowej sesji rady gminy.

Sołtys  Wiesława Szumna zapytała, co w takim wypadku z niedziałającym oświetleniem przy DK nr 8 przy 
zjeździe na Białą Rawską?

Pan Wójt wyjaśnił, że  wiosną tego roku po raz kolejny przedstawicielom GDDKiA w Łodzi był zgłaszany ten 
problem, było też  wiele ponagleń telefonicznych, ale nikt nie wie kiedy zdjęto liczniki i gdzie jest dokumentacja 
techniczna tego odcinka oświetlenia ulicznego.  Wiosną przyszłego ruszą już prace modernizacyjne DK nr 8 
wobec czego bezprzedmiotowe jest zgłaszanie tego problemu do GDDKiA. Pan Wójt wyjaśnił, że przy drogach 
wojewódzkich  i  krajowych  oświetlenie  jest  zadaniem  własnym  gmin.  Jest  to  bardzo  kosztowne  zadanie 
zwłaszcza,  że  często  występują  przypadki  dewastacji  czy  kradzieży  urządzeń.  W  ostatnim  czasie  został 
skradziony  ze  skrzynki  na  skrzyżowaniu   w  Hucie  Zawadzkiej  zegar  astronomiczny  (koszt  600  zł),  a  na 
skrzyżowaniu we Franciszkowie skradziono dwa wiatraczki   (koszt jednego to 4.000,00 zł).

Sołtys Michałowic Ewa Zackiewicz zgłosiła awarię lamp oświetleniowych na terenie sołectwa przy posesji pani 
Kwiatkowskiej i zasygnalizowała potrzebę urządzenia we wsi wiaty przystankowej dla czekających na autobus 
szkolny dzieci. 

Pan Wójt przypomniał, że wszelkiego rodzaju problemy z oświetleniem ulicznym należy zgłaszać do pani Anny 
Gwardyńskiej. Pan Wójt zauważył, że urządzenie wiaty przystankowej może zostać zrealizowane ze środków 
Funduszu Sołeckiego na 2011 rok, skoro mieszkańcy Michałowic na przyszły rok zdecydowali się na realizację 
innego zadania. Z tym, że musi zostać  uprzednio rozstrzygnięta kwestia na czyim gruncie zostanie urządzony 
przystanek.

Sołtys  Bogusław Wieczorek zapytał,  czy osoba  prywatna  może odkupić  zakupione  przez  gminę  przepusty 
drogowe? Jeden z mieszkańców Wędrogowa zgłosił, że podczas ulewnych opadów deszczu jego posesja jest 
zalewana przez wodę spływającą z drogi powiatowej.

Pan Wójt odpowiedział,  że gmina pozyskała przepusty od GDDKiA z remontu technologicznego DK nr 70. 
Przepusty  te  zostaną  wykorzystane  na  naszych  gminnych  drogach  i  nie  będą  odsprzedawane  osobom 
prywatnym.  Pan  Wójt  poradził  by  mieszkaniec  Wędrogowa  zgłosił  powstały  problem  do  starostwa 
powiatowego. 

Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  w  terminie  do  Świąt  Bożego  Narodzenia  będą  tłuczniem  zasypywane  wyrwy  w 
nawierzchni  i  poboczach dróg powiatowych w Paplinie  (odcinek biegnący przez  las) i  w Turowej Woli  do 
Podlesia. Na Nowy Wylezin i na skrzyżowanie w Kowiesach tłuczeń został już dowieziony.

Sołtys Chrzczonowic Włodzimierz Cybulski zasygnalizował zapotrzebowanie na dwa worki masy destruktowej 
na zimno na wyrównanie ubytków w nawierzchni drogi gminnej w Chrzczonowicach.

Pan Wójt obiecał pozyskanie tego materiału.

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wyraził rozgoryczenie z powodu nieobecności na dzisiejszej sesji obu 
pań dyrektor szkół gminnych.  W związku z tym nie było możliwości omówienia dyskusji jaka miała miejsce na 
łamach prasy w przedmiocie wynagradzania nauczycieli.

Nie zostało zgłoszone więcej wniosków.
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Ad. 15

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXXI Sesji Rady Gminy 
Kowiesy V kadencji.

Zakończenie sesji godz. 1615.

Protokołowała:                     Przewodnicząca
                                                                                                               Rady Gminy Kowiesy
Anna Kałamajska- Nowak

      /-/ Janina Rybicka
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