
Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 22 czerwca 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2010

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy

Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina     15.30

Ustawowy stan radnych   - 15

Faktyczny stan radnych   - 15

W sesji uczestniczyło 15 radnych  według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) 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

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: 

 Porządek Sesji:

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 zniesienia formy ochrony przyrody.
7. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu 

państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania 
„Budowa i rozbudowa OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców 
wsi”

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania „Budowa Stacji Uzdatniania 
Wody i sieci wodociągowej w Paplinie, gmina Kowiesy”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie  gminy na 2010 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.
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Z  wnioskiem  o  zmianę  porządku  obrad  wystąpił  Wójt  Gminy-  Andrzej  Józef  Luboiński,  który 
wnioskował o rozszerzenie porządku obrad przez wprowadzenie po punkcie 9:

- punktu 10- podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu 
terytorialnego

 
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad został poddany pod głosowanie. Za zmianą porządku obrad 
głosowało  15  radnych,  nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Wniosek  został 
przyjęty 15 głosami. 

Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa 

na  wyprzedzające  finansowanie  w ramach PROW na lata  2007-2013 zadania  „Budowa  i 
rozbudowa OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi”

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające 
finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody 
i sieci wodociągowej w Paplinie, gmina Kowiesy”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie  gminy na 2010 rok.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  jednostce  samorządu 

terytorialnego
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

Ad. 4

W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia  protokołu z  XXXV Sesji  Rady Gminy z dnia 22 
kwietnia  2010  r.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  protokół  był  przesłany  w  materiałach  treści  protokołu  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.

Pan Wójt wręczył kwiaty pani Marii Cygan – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy i pani 
Marzenie  Matuszewskiej-  Prezes  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Turowa  Wola  i  Okolic.  Pan  Wójt 
podziękował   serdecznie  obu  paniom  za  zaangażowanie  w  prowadzenie  zespołów  wychowania 
przedszkolnego.

Następnie pan Wójt przedstawił informację z działalności między sesjami:

Z zakresu zadań inwestycyjnych:

1. Trwają prace przy przebudowie i rozbudowie OSP Jeruzal  na potrzeby społeczno-kulturalne 
mieszkańców wsi. W przyszłym tygodniu rozpocznie się montaż konstrukcji dachu.

2. Na budowie SUW w Paplinie jest już wykonany budynek stacji oraz studnia głębinowa, z której 
pobrano wodę do badań fizyko-chemicznych.

3. Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej w Paplinie - zaangażowanie wykonanych prac 
wynosi ponad 70%.

4. Nie posiadamy jeszcze zgód od wszystkich właścicieli  działek gruntów w Chełmcach i Woli 
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Pękoszewskiej na podwieszenie kabla energetycznego i montaż oświetlenia ulicznego.
5. Odbył się przetarg na dostawę destruktu asfaltowego i tłucznia kamiennego.

Zostały złożone oferty:
- na dostawę destruktu asfaltowego - jedna oferta z ceną 103,70 zł brutto za tonę firmy   SINBUD z  
Białej Rawskiej.

- na dostawę tłucznia kamiennego:

a) oferta firmy SINBUD z Białej Rawskiej z kwotą 85,40 zł/tonę brutto

b) oferta firmy DAMO sp.z o.o. z Łowicza 63,44 zł/tonę brutto

c) oferta firmy Adams-Trans z Makowa za cenę 69,54 zł/tonę brutto

Przetarg wygrała firma DAMO z Łowicza, ale odstąpiła podpisania umowy. Także przepadło wadium i 
ponownie ogłoszono przetarg na dostawę tłucznia kamiennego, otwarcie ofert będzie mieć miejsce 25 
czerwca 2010.

6. W  dniu  21  maja  odbył  się  przetarg  na  wykonanie  map  do  celów  projektowych  dla  wsi 
Paplinek, Lisna, części Chrzczonowic i części Wędrogowa. Zostało złożone 21 ofert. Cena za 
1 km mapy przy szerokości 80 m. wynosi od 268,40 zł brutto do 6.148,80 zł brutto.

Dwie oferty z kwotami 268,40 zł i 271,21 zł zostały odrzucone z uwagi na rażąco niską cenę. Żaden z 
oferentów, których oferty zostały odrzucone nie odwołał się od decyzji komisji przetargowej.

Umowę z firmą  pana inż. Ireneusza Walkowskiego- Walkiewicz.Usługi geodezyjno-kartograficzne ze 
Skierniewic podpisałem w dniu 16 czerwca 2010. Termin realizacji - trzy miesiące.

7. W przetargu w dniu 31 maja na modernizację dróg:
Stary Wylezin-Chrzczonowice i Paplin-Paplinek wpłynęły po dwie oferty.

Oferent droga Stary Wylezin 
Chrzczonowice

droga Paplin-
Paplinek

Firma Transportowo-Handlowa ,,WoTex”- Wojciech 
Wacławski, Micin, gm. Krzyżanów

319.970,62 zł brutto         236.100,99 zł 
brutto

WŁODAN  Andrzej  Włodarczyk  Spółka  Jawna 
Proszowice koło Pabianic                   

444.777,77 zł brutto         364.777,77 zł 
brutto

Została  wybrana  oferta  firmy  ,,WoTex”.  Umowa  zostanie  podpisana  w  tym  tygodniu  i  będzie  
przekazanie placu budowy.

8. Dokumentacja techniczna na remont drogi gminnej Nr 115154E w Nowym Wylezinie została 
złożona do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Przetarg  na wyłonienie wykonawcy 
będzie ogłoszony po 5 lipca.

9. Zostały  złożone  wnioski  do  PGE  Łódź-Teren  Rejonu  Żyrardów  o  wydanie  warunków  na 
wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich i Nowym 
Lindowie.

10. Gmina  Kowiesy  uzyskała  zgodę zarządcy  DK Nr  70  na  wymianę  wiat  przystankowych  w 
Pękoszewie  i  zostało  złożone  zgłoszenie  na  postawienie  nowych  wiat  do  Starostwa 
Powiatowego w Skierniewicach.

11. Gmina Kowiesy uzyskała zgodę właścicieli  działki w Woli Pękoszewskiej na wymianę wiaty 
przystankowej oraz uzyskaliśmy zgodę na ustawienie nowej wiaty przystankowej na działce 
gminnej przy drodze powiatowej od zarządcy drogi.

Sprawy bieżące:

1. Została podpisana umowa z firmą F.P.H.U.,,Adler Consulting” p. Jacka Baranowskiego na 
wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz programu usuwania azbestu z terenu 
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gminy  Kowiesy.  Obecnie  pracownicy  firmy  wykonują  inwentaryzację  na  poszczególnych 
wioskach. Ze strony Urzędu Gminy Kowiesy nadzór nad realizacją umowy sprawuje p. Maria 
Odziemkowska- Inspektor ds. Ochrony Środowiska.

2. Plan gospodarki odpadami i planu ochrony środowiska został przedłożony do uzgodnień w 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

3. Zostały uzgodnione i zatwierdzone projekty organizacyjne szkół na rok szkolny 2010/2011, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Kowiesy.

- Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu - 82 uczniów w 4 oddziałach klasowych

- w Szkole Podstawowej w Kowiesach (1-6) -137  uczniów w 6 oddziałach klasowych

- w Szkole Podstawowej w Kowiesach - ,,Zerówka”- 25 dzieci

4. W dniu 19 maja w Urzędzie Gminy Kowiesy odbyło się spotkanie inwestora z Skierniewic 
(który posiada grunty w Woli Pękoszewskiej przy DK Nr 8, po jej przebudowie włączenie się  
do dróg krajowych będzie w oparciu o drogę równoległą, drogę lokalną i wjazd na DK Nr 70 w  
Zawadach) z rolnikami, którzy posiadają działki przy naszej drodze lokalnej (od DK Nr 8 do 
DK Nr  70).  Rolnicy  wyrazili  zgodę  na  poszerzenie  drogi  lokalnej  poprzez  wykup  od  nich 
gruntów przez inwestora za godziwą cenę. Inwestor zobowiązał się do wykonania na własny 
koszt koncepcji realizacji tego przedsięwzięcia, które następnie będzie uzgadniane z Łódzkim 
Oddziałem GDDKiA.

5. Na  sali  konferencyjnej  urzędu  odbyło  się  spotkanie  z  mieszkańcami  gminy  Kowiesy   w 
sprawie  informacji  zawartych  w Mapie rozwoju  regionalnego Województwa Łódzkiego.  Do 
przedstawionego opracowania zostały zgłoszone uwagi. Całe opracowanie będzie wykonane 
w  miesiącu  sierpniu  br.  i  zostanie  umieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi.

6. Zostały  powołane  obwodowe  komisje  wyborcze  na  terenie  gminy,  które  po  przeszkoleniu 
przez Panią Sekretarz, przeprowadziły wybory w dniu 20 czerwca 2010 roku. Frekwencja dla 
gminy Kowiesy wynosiła 48,83% uprawnionych do głosowania.

7. W dniu 31 mają odbyło się spotkanie z Paniami i Panami Sołtysami wsi w sprawie pomocy dla 
powodzian z terenu Polski. Uzgodniono, że zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna przez 
poszczególne sołectwa. Zebrane pieniądze zostaną przekazane mieszkańcom wybranej przez 
sołtysów gminy, która ucierpiała w wyniku powodzi.

Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 26 kwietnia bieżącego roku uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli

 Związku Gmin, Powiatów i Miast Dorzecza Bzury. Na spotkaniu zostały przyjęte sprawozdania z prac  
władz  związku  za  2009  rok  oraz  przyjęto  plan  pracy  na  2010  rok.  W  drugiej  części  spotkania  
uczestniczyli:

a) Pan Andrzej Budzyński- Prezes WFOŚiGW w Łodzi, który przedstawił:

- program usuwania wyrobów azbestowych i wysokość dotacji do odbioru i utylizacji (beneficjentem 
może być tylko j.s.t.)

- program dotacji  dla j.s.t., które realizują zadania z PROW-u w działaniu:  Podstawowe usługi dla  
ludności. Wysokość dotacji wynosi 10% kosztów kwalifikowanych a w przypadku gmin mających na 
swoim terenie Parki Krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu lub Naturę 2000 dotacja wynosi 
15%.

b) Pani Maria Kaczorowska- Dyrektor Departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim  w Łodzi, 
która omówiła:

                     - dotychczasowe nabory wniosków do PROW-u

                     - trwającą weryfikację wniosków w Odnowie wsi

          - harmonogram naboru wniosków w bieżącym roku.
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c)  Pan  Bogumił  Kazulak  -  Dyrektor  WZMiUW  w  Łodzi,  który  omówił  zakres  postępowania  przy 
realizacji melioracji szczegółowej oraz program Małej Retencji Województwa Łódzkiego.

d) Pan Włodzimierz Wojtaszek- Z-ca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa w 
Łodzi- przestawił plan naboru wniosków w poszczególnych działaniach dla  rolników na 2010 rok.

e) Pani Krystyna Ozga- Wicewojewoda Łódzka, która omówiła zadania, które były w gestii Wojewody 
a przeszły do kompetencji Marszałka Województwa.

f) Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawił linie kredytowe dla j.s.t.

2. Uczestniczyłem  w  konferencji  organizowanej  przez  Kuratorium  Oświaty-   Delegatura  w 
Skierniewicach na temat Edukacji ekologicznej w szkołach na terenie działania delegatury. Na 
konferencji Gminę Kowiesy reprezentowało Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu, które na sesji  
powiatowej  przedstawiło  dokonania  w  zakresie  edukacji  ekologicznej  uczniów  gimnazjum. 
Sadownicy z Stowarzyszenia Pol-EKO-SAD przekazali jabłka dla uczestników konferencji.

3. W dniu 3 maja wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Gminy Kowiesy, druhnami i druhami 
strażakami  z  terenu  gminy  uczestniczyliśmy  w  mszy  świętej  i  ceremonii  poświęcenia 
samochodu strażackiego dla OSP Lisna. Powiatowy Zarząd OSP reprezentował – Pan Prezes 
Mirosław  Belina,  natomiast  Komendę  Miejskiej  Straży  Pożarnej  w  Skierniewicach-  Pan 
Komendant  brygadier  Dariusz  Rosiński.  Druhowie  z  OSP   Lisna  otrzymali  odznaczenia 
resortowe.

4. Wspólnie  z  Panią  Marią  Odziemkowską  -Prezes  Gminnego  Związku  OSP  w  Kowiesach 
brałem udział w powiatowych uroczystościach święta strażaka w dniu 12 maja w Komendzie 
Miejskiej w Skierniewicach. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej otrzymali awanse oraz 
odznaczenia  państwowe  i  resortowe.  Strażacy  ochotniczej  straży  pożarnej  otrzymali 
odznaczenia resortowe.

5. W dniu 28 maja byłem w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi gdzie podpisywałem aneksy do 
umów  z  PROW  w  związku  ze  zmianami  wprowadzonymi  przez  Zarządzenie  Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

6. Uczestniczyłem  w  IV  Forum  Promocji  Województwa  Łódzkiego  w  Bronisławowie,  gmina 
Wolbórz w dniach 10-11 czerwca br.. Organizatorem forum był Urząd Marszałkowski w Łodzi. 
W obradach i sesjach uczestniczyli  Wicemarszałkowie Województwa Łódzkiego.

7. W dniu 12 czerwca wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Gminy Kowiesy brałem udział w 
spotkaniu integracyjnym 5-ciu przedszkoli  w Jeruzalu  w ramach realizacji  umowy z POKL 
przez  Towarzystwo  Inicjatyw  Europejskich  z  Łodzi.  Organizatorem  spotkania  było 
stowarzyszenie  Rozwoju Gminy Kowiesy.  Uczestnikami spotkania były dzieci  przedszkolne 
wraz z opiekunami i rodzicami. Była przednia zabawa dla wszystkich a przede wszystkim dla 
dzieci.  W  trakcie  spotkania  były  prowadzone  nagrania  przez  Telewizję  Poznań  dla 
przygotowania filmu o przedszkolach. Emisja filmu jest zapowiedziana na jesień br.

8. Wspólnie z Panią  Radną Krystyną Oziębło brałem udział w posiedzeniu Rady Programowej 
LGD  Kraina Rawki w dniu 14 czerwca w Rawie Mazowieckiej.  Tematem posiedzenia była 
ocena wniosków ,,małych grantów”,  które zostały złożone w ramach ostatniego naboru. W 
sumie było ocenionych 22 wniosków. Z gmin: Regnów i Cielądz po 2, Kowiesy i Sadkowice po 
3, z Białej Rawskiej-5  i z Gminy Rawa Mazowiecka 7 wniosków.

9. W dniu 15 czerwca wspólnie z Panią Beatą Heleniak- Skarbnik  z Gminy Kowiesy brałem 
udział  w  konferencji  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Łodzi  podsumowującej  zakończenie 
weryfikacji wniosków i podpisanie umów o dotacjach w ramach PROW-u działania  Odnowa 
wsi.  Wspólnie z Panią Skarbnik podpisaliśmy umowę na realizację zadania „Przebudowa i  
rozbudowa  OSP  Paplin  na  potrzeby  społeczno-kulturalne  mieszkańców  wsi”.  Kwota 
dofinansowania wynosi 500 tys. złotych.

W tym miejscu pan Wójt podziękował  Pani Teresie Słoma- Sekretarzowi Gminy, która oprócz pracy  
przy wniosku i  jego uzupełnieniach wykonała cały Projekt  Odnowy Wsi miejscowości Paplin,  Pani  
Beacie Heleniak- Skarbnikowi Gminy, która zadbała, aby strona finansowa spinała się co do grosza i  
Pani  Annie  Gwardyńskiej-  Specjaliście  ds.  Planowania  Przestrzennego,  Inwestycji  i  Zamówień  
Publicznych, która odpowiadała za sprawy techniczne i kosztorysowe.

Ponadto w tym dniu zostały podpisane:  umowa dotacji  z WFOGRiL na realizację dwóch dróg na  
terenie gminy Kowiesy (Stary Wylezin-Chrzczonowice i Paplin-Paplinek) i z WFOŚiGW  umowa na 
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dotację na organizację edukacji ekologicznej w szkołach na terenie gminy Kowiesy  /na kwotę 146 tys.  
złotych/.

10.  W ostatnią  sobotę  tj.  19  czerwca  brałem udział  w  Łodzi  w  siedzibie  Towarzystwa  Inicjatyw 
Europejskich w uroczystościach związanych z 10-leciem istnienia towarzystwa.

Członkowie towarzystwa otrzymali podziękowania i kwiaty od:

- Przedstawiciela Prezydenta Łodzi

- Przedstawiciela Prezydenta Kutna

- Prezesa Związku Gmin Kutnowskich

- V-ce  Wójta Gminy Drażbica

- Pani Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zagórne

- i od samorządu i Wójta Gminy Kowiesy.

Współpracujemy z TIE od 2006 roku, realizowaliśmy wspólnie dwa projekty. Obecnie też realizujemy 
dwa projekty z PO KL. Wszystkie te projekty były i są związane z edukacją dzieci.

W trakcie uroczystości miałem możliwość poznania osobiście Pana Cezarego Grabarczyka Ministra 
Infrastruktury i szefa Gabinetu Politycznego Pana Marcina Barańskiego. Jestem wstępnie umówiony 
na spotkanie odnośnie ,,Lotniska dla Polski centralnej” z chwilą zakończenia opracowania ekspertyzy.

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 zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego 
za  pomnik  przyrody.  Omówienia  projektu  dokonał  pan  Wójt,  który  wyjaśnił,  że  w  trakcie  lustracji  
terenowej prowadzonej w związku z kwalifikacją drzew do wycinki rosnących  w pasie drogowym drogi  
gminnej  relacji  Wola  Pękoszewska  –  Gzdów  w  miejscowości  Wola  Pękoszewska,  zaistniała 
konieczność  usunięcia  drzewa  mającego  status  pomnika  przyrody.  Drzewo  –  lipa  drobnolistna  o 
obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm wynoszącym 350 cm  o rozwidlonym pniu powyżej 
130 cm została uszkodzona podczas wichury mającej miejsce w lipcu 2009r. Podczas wichury od 
drzewa odłamała się jedna odnoga przez co w znaczący sposób została zaburzona statyka drzewa. 
Ponadto pień drzewa jest spróchniały w środku - wytworzył się tzw. komin. Pozostała odnoga grozi  
odłamaniem  się  na  skutek  wiejących  wiatrów  a  tym  samym  istnieje  realne  zagrożenie  dla 
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia.  Z  uwagi  na zagrożenie  jakie  w/w  drzewo  stwarza,   jego  zły  stan 
sanitarny i zdrowotny oraz utratę wartości przyrodniczej  właściwe jest podjęcie stosownej uchwały.  
Przedmiotowe drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na podstawie Zarządzenia nr 6 Wojewody 
Skierniewickiego z dnia 03.03.1990r. Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o  
ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) zniesienia statusu pomnika przyrody 
dokonuje  Rada  Gminy  w  drodze  uchwały.  Realizacja  przedmiotu  uchwały  nie  pociąga  za  sobą 
skutków  finansowych  dla  budżetu  Gminy  Kowiesy.  Pan  Wójt  dodał,  że  projekt  uchwały  został 
pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy 18 czerwca br. 

Do omawianego projektu  uchwały  radni  nie  mieli  żadnych  uwag  wobec czego  przystąpiono  do 
odczytania treści projektu 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. 7
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Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu 
państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania „Przebudowa i  
rozbudowa OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi”. Omówienia uchwały 
dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że w uchwale Nr XXXV/189/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku  
była kwota 309.135,00 zł, jednak BGK udzieli nam pożyczki do wysokości 307.536, 00 zł. Stąd też 
musi nastąpić zmiana uchwały. Pani Skarbnik dodała, że kwota pożyczki nie jest jeszcze ostateczna- 
z uwagi na metodę sprawdzania wniosków przez Urząd Marszałkowski w Łodzi może się okazać, że 
ulegnie ona zmianie. Pani Skarbnik nadmieniła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na 
posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy 18 czerwca br. 

Do omawianego projektu  uchwały  radni  nie  mieli  żadnych  uwag  wobec czego  przystąpiono  do 
odczytania treści projektu 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. 8

Kolejny  punkt  to  podjęcie  uchwały  w  sprawie zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na 
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania „Budowa Stacji Uzdatniania 
Wody i sieci wodociągowej w Paplinie, gmina Kowiesy”. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik.
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  przedmiotowa  uchwała  pozwoli  nam  na  zaciągnięcie  w  Banku 
Gospodarstwa Krajowego pożyczki w wysokości 927.692,00 zł na realizację zadania „Budowa Stacji 
Uzdatniania Wody i  sieci  wodociągowej  w Paplinie,  gmina Kowiesy”  w ramach PROW. Pożyczka 
zostanie  przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu  budżetu gminy na 2010 rok a  jej  
spłata nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Koszty obsługi pożyczki zostaną 
pokryte z dochodów własnych budżetu gminy.

Do omawianego projektu radni nie mieli żadnych uwag  wobec czego  przystąpiono do odczytania 
treści projektu 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 zmian  budżetu i w budżecie  gminy Kowiesy na 2010  
rok. Omówienia uchwały dokonała pani Skarbnik, która nadmieniała, że projekt uchwały był omawiany 
na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 18 czerwca br. i został pozytywnie  
zaopiniowany przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że:
- zwiększa się dochody w kwocie 146.000,00 zł – dotacja z TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim  w 
Łodzi  z  przeznaczeniem na wydatki  inwestycyjne związanie  z  przebudową dróg gminnych relacji:  
Paplin- Paplinek- 66.000,00 zł, Stary Wylezin – Chrzczonowice  - 80.000,00 zł, i w kwocie 26.850,00 
zł-  dotacja  z  WFOŚ i  GW  w  Łodzi,  z  przeznaczeniem  na  zadanie  edukacyjne  pn.  Dzień  Ziemi 
realizowane w Gimnazjum W Jeruzalu- 12.950,00 zł i w szkole Podstawowej w Kowiesach- 13.99,00 
zł, oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy o kwotę 5.000,00 zł. 

-  zwiększa się wydatki w zakresie zadań inwestycyjnych:

• Wykonanie  nakładki  asfaltowej  w  miejscowości  Nowy  Wylezin-  planowany  koszt  według 
kosztorysu inwestorskiego 370.000,00 zł, było zaplanowane 200.000,00 zł, dlatego zwiększa 
się plan o 170.000,00 zł (na zadanie to planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 200 tys. zł);

• Zakup kontenera mieszkalnego dla podopiecznych- było zaplanowane 15.000,00 zł, niemniej 
całość  kosztów  zakupu  z  transportem  wyniesie  16.000,00  zł-  stąd  zwiększa   się  plan 
o1.000,00 zł;

• Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł – wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli 
Pękoszewskiej  i  Chełmcach (było  zaplanowane 30.000,00 zł  niemniej  jednak oszacowane 
koszty wynoszą 38.000,00 zł);

• Zwiększa się o 5.000,00 zł plan na wykonanie przebudowy dróg gminnych Paplin-Paplinek 
oraz Stary Wylezin- Chrzczonowice z uwagi na wyższe kwoty po przetargach;

• Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan na przygotowanie inwestycji budowy drogi Wędrogów- 
Pękoszew  (  było  zaplanowane  na  2010  rok  30.000,00  zł,  niemniej  zapłacono  II  ratę  za 
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dokumentację projektową w wysokości 8.000,00 zł, a należy jeszcze zapłacić odszkodowanie 
Lasom Państwowym za Przekazanie terenów pod drogę w wysokości ponad 30.000,00 zł):

• Zwiększenie kwoty 70.000,00 zł na remont drogi w Zawadach poprzez utwardzenie gruzem.

- w zakresie zadań bieżących:

• Zwiększenie kwoty 10.000,00 zł dotyczy zatrudnienia informatyka w Urzędzie Gminy na 
umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu:

Ponadto zmienia się:

• W załączniku o dotacjach: nazwa zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja dla 
Klubu  sportowego  w  Jeruzalu  przy  Gimnazjum  (było:  nauka  pływania  i  jazdy  na 
łyżwach,  będzie  turystyka  rowerowa  i  kajakowa)  oraz  przesunięcie  środków  na 
zakupy dla OSP:

• W załączniku o wydatkach strukturalnych wysokość pożyczki z BGK na przebudowę 
OSP Jeruzal i SUW z wodociągiem w Paplinie. 

• W załączniku o wydatkach funduszu sołeckiego zmienia się nazwę zadania sołectwa 
Stary Wylezin /było urządzenie miejsca spotkań jest remont budynku po byłej szkole/,  
sołectwa  Jeruzal  /był  plac  zabaw jest  wyposażenie  w sprzęt  AGD pomieszczenia 
gospodarczego świetlicy wiejskiej/  i sołectwa Chojnata /był  remont drogi,  która jest 
obecnie drogą powiatową  jest remont dróg na terenie sołectwa/.

 

Do omawianego projektu  uchwały  radni  nie  mieli  żadnych  uwag  wobec czego  przystąpiono  do 
odczytania treści projektu 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

Kolejny punkt  to podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  jednostce samorządu 
terytorialnego.  Omówienia  projektu  uchwały  dokonał  pan  Wójt,  który  wskazał,  że  na  wspólnym 
posiedzeniu  wszystkich  komisji  rady  gminy  18  czerwca  br.  przedstawiona  została  propozycja 
udzielenia pomocy jednej z gmin, która ucierpiała w skutek powodzi. Zadecydowano o przekazaniu 
kwoty w wysokości 5.000,00 zł na rzecz gminy Słubice w woj. Mazowieckim /powiat płocki/. Jest to  
gmina wybitnie rolnicza. Środki finansowe przeznaczone na pomoc pochodzą z  odsetek ze środków 
zgromadzonych na  lokatach bankowych.
 
Do omawianego projektu radni nie mieli żadnych uwag  wobec czego  przystąpiono do odczytania 
treści projektu 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. 

Pani Przewodnicząca zarządziła 10-minutową przerwę w obradach. 

Ad. 11

Po przerwie obrady zostały wznowione.

Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.

Jako pierwszy głos zabrał radny Krzysztof Wieczorek, który wskazał na  stan techniczny przystanku 
autobusowego w Kowiesach naprzeciwko urzędu gminy. 

Pan Wójt wyjaśnił, że wygląd przystanku to „zasługa” młodzieży z terenu naszej gminy, która nie ma 
co robić z wolnym czasem i poprzesuwała elementy składowe konstrukcji. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zapytał na czym będzie polegała przebudowa dróg Paplin- 
Paplinek i Stary Wylezin- Chrzczonowice?
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Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o  drogę  Paplin  –Paplinek  to  biorąc  pod  uwagę  istniejące  i 
przewidywalne warunki ruchowe oraz gruntowo-wodne przyjęto do realizacji następującą konstrukcję 
nawierzchni:

- roboty ziemne- korytowanie

-  wyrównanie  istniejącej  warstwy  jezdnej  z  korektą  jej  przebiegu  dostosowując  do  granic  pasa 
drogowego, 

- uzupełnienie i wzmocnienie istniejącego podłoża 20 cm warstwą kruszywa naturalnego,

- wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego o grubości 15 cm. 

Po wykonaniu nawierzchni przyległy teren będzie wyrównany do jej poziomu. 

Projektowany remont nawierzchni drogi  Stary Wylezin- Chrzczonowice nie zmienia jej przebiegu a 
powoduje podniesienie niwelety o 30 cm tj. wyrównanie kruszywem naturalnym/ pospółka/ o grubości 
15 cm istniejącej warstwy jezdnej i wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego o grubości 15 cm. 
Zapewni to lepsze odwodnienie drogi poprzez odprowadzenie wód opadowych w teren. 

Sołtys  Włodzimierz Cybulski zauważył,  że wtedy woda z drogi  będzie spływać na pola. Może to 
powodować niezadowolenie rolników.

Pani  Przewodnicząca  zauważyła,  że  rolnicy  przy  pracach  polowych  często  przy  manewrach 
wyjeżdżają na drogi niszcząc ich nawierzchnię i nie stanowi to żadnego problemu. Podniesienie drogi  
uniemożliwi spływ wód opadowych z pól i nawierzchnia drogi nie będzie rozmywana.

Radny Krzysztof Wieczorek zapytał o prace remontowe drogi we Franciszkowie /czy po zasypaniu 
dziur w nawierzchni destruktem będzie coś jeszcze na tej drodze robione/ i zasygnalizował potrzebę 
prawidłowego oznakowania przy tej drodze  /osoby z poza terenu mają problemy z dotarciem do tej  
części Kowies bo z informacji na znaku wynika, ze Franciszków zaczyna się zaraz za skrzyżowaniem/.

Pan Wójt wyjaśnił, że udało nam się pozyskać destrukt jedynie w ilości pozwalającej na uzupełnienie 
nawierzchni  dróg,  które  miały  zostać  naprawione  ze  środków funduszu  sołeckiego.  Pożyczyliśmy 
także tłuczeń od powiatu. Co do drogi na Franciszków to nie wiemy gdzie sołtys z mieszkańcami 
Kowiesy rozdysponuje materiał. Pan Wójt nadmienił, że z uwagi na opóźnienie przy przetargach na 
wykonanie  modernizacji  DK  nr  8  /problemy  proceduralne/  szanse  na  pozyskanie  większej  ilości 
destruktu w tym roku są znikome.  W kwestii  oznakowania przy drodze na Franciszków pan Wójt 
wyjaśnił, że potrzeba prawidłowego oznakowania została zgłoszona do powiatu i w przyszłym roku 
najprawdopodobniej zostanie zamontowany znak „Franciszków 0,7 km”. Pan Wójt wskazał, że czas 
oczekiwania może być o wiele dłuższy- od pięciu lat staramy się o znaki „Uwaga Straż” przy remizach 
usytuowanych przy drogach powiatowych i jak na razie znaków nie ma.

Radna Barbara Kowalska zapytała, czy starostwo powiatowe będzie wykaszać trawę z poboczy dróg 
powiatowych?

Pan Wójt odpowiedział, że wykaszanie poboczy przez powiat jest w tej chwili realizowane i potrwa do 
końca miesiąca. W dniu wczorajszym wykaszane były pobocza przy drodze powiatowej w Chojnacie, 
dziś są wykaszane pobocza przy drogach w Woli Pękoszewskiej.  Pobocza przy drodze w Turowej 
Woli  także zostaną wykoszone. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał czy powiat w tym roku wyremontuje drogę w Chojnacie?

Pan  Wójt  wyjaśnił,  że   zgodnie  z  obietnicą  złożoną   nam  przez  powiat  remont  drogi  zostanie 
przeprowadzony w tym roku. Ponadto mają zostać uzupełnione pobocza przy drogach w Turowej Woli  
i Paplinie. Dopiero co zostały zakończone bieżące remonty nawierzchni dróg powiatowych na naszym 
terenie. 

Nie zostało zgłoszonych więcej zapytań, wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego 
punktu obrad. 

Ad. 12
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Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.

Sołtys  Chrzczonowic  Włodzimierz  Cybulski poruszył  kwestię  poszerzenia  drogi  Lisna- 
Chrzczonowice . 

Pan Wójt  wyjaśnił,  że  w związku  z modernizacją  drogi  gminnej  Lisna-Chrzczonowice  wystąpił  do 
właścicieli gruntów sąsiadujących o nieodpłatne przekazanie gruntów na rzecz gminy Kowiesy. Jeden 
z właścicieli nie wyraził zgody na nieodpłatne przekazanie działek. Wystąpił natomiast z wnioskiem o 
odpłatne nabycie gruntu przez gminę lub o zwolnienie go z obowiązku podatkowego w podatku od 
środków transportu. Pan Wójt wyjaśnił, że  nie ma możliwości kompensacji rozliczeń cywilnoprawnych 
należnościami publiczno-prawnymi. 

Sołtys  Woli  Pękoszewskiej  i  Borszyc  Bolesław  Wacławek zasygnalizował  konieczność  naprawy 
nawierzchni drogi w Woli Pękoszewskiej przy przystanku koło p. Seligi- wyrwa w drodze.

Sołtys Jakubowa  Mieczysław Włodarski poinformował o zwalonym przez bobry drzewie na drogę 
przy kolei na Chojnatce.

Pan Wójt poinformował biorących udział w posiedzeniu, że tegoroczne dożynki powiatowe odbędą się  
w gminie Słupia w przedostatni weekend sierpnia. Do przygotowania wieńca dożynkowego i występu 
artystycznego  zostało  wyznaczone  sołectwo  Jeruzal  z  uwagi  na  realizowane  w  tym  sołectwie 
inwestycje.

Sołtys Włodzimierz Cybulski zapytał, czy w tym roku będzie organizowane Jabłuszko?

Pan Wójt poinformował zebranych, że z uwagi na brak możliwości pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych  na  organizację  „Jabłuszka”  i  dużych  tegorocznych  wydatkach  inwestycyjnych, 
finansowanie kredytem bankowym tego typu imprezy jest niewskazane. 

Następnie głos zabrała Pani Sekretarz- Teresa Słoma, która nawiązując do wyborów Prezydenta RP, 
przypomniała,  że  aby  otrzymać  w  lokalu  wyborczym  kartę  do  głosowania,  należy  mieć  ze  sobą 
dokument tożsamości ze zdjęciem, czyli  np. dowód osobisty,  prawo jazdy,  paszport.  Dokumentem 
takim nie jest legitymacja ubezpieczeniowa. Członkowie komisji obwodowych każdorazowo żądają od 
wyborców przedstawienia dokumentu tożsamości / wbrew opinii niektórych mieszkańców, że tak nie 
jest/.  Pani  Sekretarz  wskazała  również,  że  w  czekającej  nas  drugiej  turze  wyborów  Prezydenta 
Rzeczpospolitej  Polskiej  istnieje  możliwość  udzielenia  pełnomocnictwa  do  głosowania.  Wyborcy, 
którzy pragną skorzystać z tego prawa, do dnia 24 czerwca muszą złożyć wniosek o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa do głosownia w swoim imieniu w wyborach może udzielić:

- Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

-  Posiadający  orzeczenie  o:  całkowitej  niezdolności  do  pracy,  niezdolności  do  samodzielnej 
egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności.

- Pełnomocnictwa może udzielić także wyborca о stałej  albo długotrwałej  niezdolności  do pracy w 
gospodarstwie rolnym, któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborca, który najpóźniej w 
dniu głosowania kończy 75 lat. 

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca 
udzielający  tego  pełnomocnictwa  lub  posiadająca  zaświadczenie  o  prawie  do  głosowania. 
Pełnomocnikiem nie może być natomiast osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla 
obwodu głosowania  wyborcy  udzielającego  pełnomocnictwa,  a  także  mężowie  zaufania  zgłoszeni 
przez komitety, jak również kandydaci na Prezydenta RP. 

Pani  Sekretarz  następnie  przedstawiła  szereg  zagadnień  związanych  z  Powszechnym  Spisem 
Rolnym.

 Pierwszym zagadnieniem było wskazanie metod spisu według kolejności ich wprowadzania. Są to: 
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1. pobieranie  danych  ze  źródeł  administracyjnych  (systemy  informacyjne  administracji 
publicznej),  a  także  od  podmiotów  gospodarczych  prowadzących  działalność  w  zakresie 
sprzedaży  energii  elektrycznej  oraz  od  dostawców  publicznie  dostępnych  usług 
telekomunikacyjnych, 

2. samospis internetowy, polegający na sprawdzeniu w określonym terminie danych uzyskanych 
ze źródeł administracyjnych i ich skorygowaniu oraz uzupełnieniu brakujących informacji, 

3. wywiad  telefoniczny  prowadzony przez  ankietera  statystycznego  wspomagany programem 
komputerowym – CATI, 

4. wywiad  realizowany  przez  rachmistrza  spisowego  u  użytkownika  gospodarstwa  rolnego, 
rejestrowany na urządzeniu typu hand-held.  

We  wszystkich  metodach  zbierania  danych  wykorzystany  zostanie  ten  sam  rodzaj  formularza 
spisowego  (formularz  elektroniczny).  Odpowiednia  aplikacja  będzie  obsługiwała  wypełnianie 
formularza,  poprawność wypełniania  wraz  z  kontrolą  logiczno-rachunkową,  aż do  zaakceptowania 
formularza bądź jego odrzucenia. Jeżeli  odrzucenie nastąpi na etapie Internetu – formularz będzie  
kierowany do teleankietowania lub bezpośredniego spisywania przez rachmistrza spisowego. Jeżeli  
będzie możliwość uzyskania wersji papierowej ankiety zostanie ona udostępniona mieszkańcom.

W naszej gminie jest 4 kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy po 4 dniowym szkoleniu /  
30.06-03.07.2010  r./  przystąpią  do  egzaminu  na  rachmistrza.  Są  to:  pani  Sylwia  Borowiec,  pan 
Dominik Poszywała, pani Urszula Błońska i pani Joanna Popławska. 

W dniach od 9 sierpnia do 23 sierpnia będzie miał miejsce obchód przedspisowy mający na celu 
lokalizacje gospodarstw na mapie i weryfikację danych osobowych. Spis prawidłowy odbędzie się w 
terminie od 9 września do 31 października. 

Został utworzony Gminny Punkt Spisowy, w skład którego weszli:

-pan Andrzej Józef Luboiński- Wójt Gminy – Komisarz

Pani Zofia Jakubiak- Zastępca Komisarza

Pani Teresa Słoma- Lider.

Kolejna kwestią omówioną przez panią Sekretarz była realizacja zadań środków funduszu sołeckiego. 
Pani Sekretarz przypomniała sołtysom, że przy realizacji zadań ze środków funduszu  koniecznym jest 
dokonanie wyboru oferty z pośród co najmniej  3. Dodała również,  że w lipcu zostanie do sołectw 
przekazana informacja o kwocie środków funduszu na 2011 rok przypadających na poszczególne 
sołectwa. Pani Sekretarz podkreśliła, że po otrzymaniu tej informacji powinny zostać przeprowadzone 
2 zebrania wiejskie- na pierwszym powinna zostać ustalone czy sołectwo decyduje się na realizację 
zadania  z  funduszu  sołeckiego  czy  nie.  Jeżeli  podjęta  zostanie  decyzja  o  realizacji  zadania  ze 
środków funduszu to na pierwszym zebraniu należy omówić propozycje zadania. Kolejne zebranie 
powinno być zwołane w  terminie przed 30 września i na tym zebraniu powinien zostać uchwalony 
wniosek  o  przeznaczeniu  środków  z  funduszu  sołeckiego  na  2011  rok  zawierający  rzetelne 
oszacowanie  kosztów  przedsięwzięcia.  Należy  też  pamiętać,  że  w  przypadku  realizacji  zadania 
polegającego  na  utworzeniu  placu  zabaw  należy  w  kolejnych  latach  część  środków  funduszu 
przeznaczyć na konserwację urządzeń. 

Pani  Sekretarz  poinformowała,  ze  do  końca  lipca  ma  zostać  zamontowany  plac  zabaw  w  Woli 
Pękoszewskiej. Stąd prośba do pana sołtysa tego sołectwa by  poinformował o tym mieszkańców wsi, 
którzy  zadeklarowali  się  zamontować  ogrodzenie.  O terminie  dostarczenia  ogrodzenia  pan  sołtys 
zostanie poinformowany. 

Pani  Sekretarz  przypomniała  radnym,  że  dnia  12  września  mija  termin  złożenia  oświadczeń 
majątkowych radnych.

Sołtys Bolesław Wacławek poprosił sołtysów o zadecydowanie dla jakiej gminy zostaną przekazane 
środki pomocowe zebrane dla powodzian przez mieszkańców sołectw.
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Pod uwagę wzięto gminę Wilków i gminę Słubice.

Sołtysi  opowiedzieli  się  jednogłośnie  za  przekazaniem zebranych  środków  finansowych  na  rzecz 
gminy Słubice. 

Sołtys Bolesław Wacławek wskazał, że mieszkańcy deklarowali pomoc nie tylko pieniężną ale także 
w postaci zboża. 

Pan  Wójt  wyjaśnił,  ze  zbiórka  zboża  mogłaby  zostać  przeprowadzona  gdyby  ktoś  zadeklarował 
transport. Jeżeli nadarzy się taka okazja do zbiórki to ja przy Państwa pomocy zorganizujemy.

 Sołtysom zostały  rozdane :

• Informacja ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania „ Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

• Informacja dotycząca Projektu szkoleniowego Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka 
w Skierniewicach dla osób zatrudnionych w rolnictwie pn "Wdrażanie produkcji ekologicznej i 
marketing jej produktów szansą rozwoju gospodarstw rolnych i regionu".

• Informacja  na temat  przedsezonowego  spotkania  producentów owoców wiśni,  przetworów 
wiśniowych i drzewek wiśni w  Tarczynie 27 czerwca 2010r.

• Wykaz opiekunów poszczególnych sołectw/ pani Sekretarz wyjaśniła, że sołtys każdorazowo 
powinien  informować  opiekuna sołectwa o  terminie  zebrania  gdyż  wyznaczony  pracownik 
zapewnia obsługę administracyjną zebrania/.

Nie zostało zgłoszone więcej wniosków. 

Ad. 13

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

Zakończenie sesji godz. 1530.

Protokołowała:           Przewodnicząca
                                                                                                      Rady Gminy Kowiesy
Anna Kałamajska- Nowak

         /-/ Janina Rybicka
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