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P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 

 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 2 grudnia  2010 roku w sali konferencyjnej  

Urzędu Gminy Kowiesy 

 

Początek Sesji godzina  13.00 

Zakończenie godzina      15.15 

Ustawowy stan radnych   - 15 

Faktyczny stan radnych   - 15 

 

Na sesji obecnych było 15 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu).  

W sesji udział wzięli sołtysi, zaproszeni goście, dyrektorzy szkół według załączonej listy obecności (za-

łącznik nr 2 do protokołu), pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy, pani Beata Heleniak - Skarb-

nik Gminy, pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy. 

 

Ad. 1 

Otwarcia Sesji dokonał pan Bogdan Mioduszewski – najstarszy wiekiem radny, który serdecznie powitał 

przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, zaproszonych gości, Wójta, panią Skarbnik i panią Sekretarz. 

 

Ad. 2 

W następnej kolejności Przewodniczący posiedzenia poprosił Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Ko-

misji Wyborczej o zabranie głosu i wręczenie obecnym radnym zaświadczeń o ich wyborze do Rady 

Gminy. 

Pani Sylwia Borowiec – Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kowiesach ser-

decznie pogratulowała wybranym osobom do Rady Gminy i odczytała treść protokołu wyników wybo-

rów, a następnie wręczyła zaświadczenia zebranym na sesji radnym. 

Przewodniczący posiedzenia podziękował pani Borowiec za głos i zwracając się do wszystkich poinfor-

mował, iż zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym, radni przed przystąpieniem do wykonywa-

nia mandatu składają ślubowanie. Wobec powyższego poprosił o powstanie i odczytał treść roty, po czym 

kolejno wyczytywani radni wypowiadali słowo „ślubuję”. Ślubowanie złożyli wszyscy radni. Przewodni-

czący posiedzenia stwierdził, iż od tej chwili wszyscy mają pełne prawa wykonywać mandat radnego. 

 

Ad. 3 

Następnie Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ na stan 

15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych. 

 

Ad. 4 

W kolejnym punkcie Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Przedstawienie porządku obrad. 

5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.  

6. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
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7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania sta-

łych komisji. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

9. Złożenie sprawozdania Wójta o stanie gminy. 

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 zawnio-

skował o wykreślenie z porządku obrad punktu 5. Pan Wójt wyjaśnił, że zgodnie z ostatnią interpretacją 

art. 29 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,  dokonaną przez Państwową Komisję 

Wyborczą, zaprzysiężenie wójta może mieć miejsce na sesji zwołanej przez nowo wybranego  przewod-

niczącego rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta.  

 

Wniosek o zmianę 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 gło-

sami.  

Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1.  Otwarcie posiedzenia. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Przedstawienie porządku obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania sta-

łych komisji. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

8. Złożenie sprawozdania Wójta o stanie gminy. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący posiedzenia poinformował, iż w następnym punkcie przystępujemy do wyboru Prze-

wodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym i Statutem Gminy Kowiesy Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wice-

przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego skła-

du rady w głosowaniu tajnym. Głosowanie polega na postawieniu znaku „x” w kratce obok nazwiska 

kandydata. Głosem nieważnym jest głos, w którym nie postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie 

lub postawiono znak „x” przy więcej niż jednym kandydacie. 

 

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na członków Komisji Skrutacyjnej zostali  zgłoszeni na-

stępujący radni: pan Andrzej Krajewski, pani Dorota Powązka i pan Marcin Antos. Kandydaci wyra-

zili zgodę na pracę w komisji. W głosowaniu jawnym za ww. składem Komisji Skrutacyjnej głosowało 

15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Komisja Skrutacyjna  została po-

wołana 15 głosami.  
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Następnie Przewodniczący posiedzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady. 

Zgłoszono następujące kandydatury: pani Zuzanny Dudziak, pani Barbary Kowalskiej i pana Cezare-

go Żukowskiego. Pani Zuzanna Dudziak i pani Barbara Kowalska wyraziły zgodę na kandydowanie, pan 

Cezary Żukowski nie wyraził zgody na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.  

Radny Ireneusz Bedełek zaproponował, żeby kandydaci na przewodniczącego przedstawili program 

działania. 

Odniósł się do tego Przewodniczący zebrania pan Bogdan Mioduszewski, który zaznaczył, że gdyby 

kandydaci wiedzieli, że zostaną zgłoszeni toby się uprzednio przygotowali.  

 

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Sprawdzono czy urna jest pusta, zaplombowano jej 

dno, przeliczono karty do głosowania, wpisano nazwiska kandydatek na przewodniczącą rady na karty do 

głosowania, opieczętowano je pieczęcią Rady Gminy Kowiesy, a następnie rozdano radnym w celu odda-

nia głosów. Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna  przystąpiła do przeliczenia głosów. W tym czasie zosta-

ła ogłoszona 5 minutowa przerwa. 

Po przerwie obrady zostały wznowione. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – pani Dorota Powązka 

odczytała treść protokołu (załącznik nr 3). Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym na 

15 radnych udział wzięło 15 radnych, ważnych głosów oddano 14, nieważnych 1, pani Zuzanna Du-

dziak otrzymała 5 głosów, pani Barbara Kowalska otrzymała 9 głosów, co stanowi bezwzględną więk-

szość głosów ustawowego składu rady.  

 

W następnej kolejności Przewodniczący posiedzenia  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewod-

niczącego Rady i poinformował, iż procedura głosowania jest taka sama jak przy wyborze Przewodniczą-

cego.  

Na Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono kandydaturę pana Janusza Brzezińskiego, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

Komisja Skrutacyjna dla wyboru Wiceprzewodniczącego pracowała w tym samym składzie. 

Sprawdzono czy urna jest pusta, zaplombowano jej dno, przeliczono karty do głosowania, wpisano na-

zwisko kandydata na wiceprzewodniczącego na karty do głosowania, opieczętowano je pieczęcią Rady 

Gminy Kowiesy, a następnie rozdano radnym w celu oddania głosów. Po głosowaniu Komisja Skrutacyj-

na  przystąpiła do przeliczenia głosów. W tym czasie została ogłoszona 5 minutowa przerwa. 

Po przerwie obrady zostały wznowione. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała treść protokołu 

(załącznik nr 4). Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym na 15 radnych udział wzięło 

15 radnych, ważnych głosów oddano 12, nieważnych 3, pan Janusz Brzeziński otrzymał 12 głosów, co 

stanowi bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady.  

 

Po ogłoszeniu wyników głosowania został odczytany projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Kowiesy. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się 

nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 

 

Przewodniczącą Rady Gminy Kowiesy została wybrana pani Barbara Kowalska.  

   

Następnie został odczytany projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Ra-

dy Gminy Kowiesy. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwko głosowało 2 radnych, nikt 

od głosu się nie wstrzymał,. Uchwała została podjęta 13 głosami. 

 

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został wybrany pan Janusz Brzeziński. 
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Przewodniczący posiedzenia pogratulował nowo wybranym Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącemu i 

poprosił ich do stołu prezydialnego. Za stołem zasiadła pani Barbara Kowalska, pan Janusz Brzeziński 

pozostał na dotychczasowym miejscu. 

 

Nowo wybrana Przewodnicząca podziękowała radnym za obdarzenie jej zaufaniem. Wyraziła też  

nadzieję na owocną współpracę wszystkich organów gminy podczas  kadencji. 

 

Dalszą część obrad poprowadziła nowo wybrana Przewodnicząca Rady Gminy.   

 

Ad. 6 

W następnym punkcie przystąpiono do powołania, ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania 

stałych komisji rady. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż zgodnie ze Statutem Gminy Kowiesy przy 

Radzie Gminy działają 4 stałe komisje: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty, Komisja Rolnic-

twa i Komisja Rewizyjna. Przewodnicząca zaznaczyła, iż radny może być członkiem najwyżej dwóch 

komisji. 

W pierwszej kolejności przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. Na 

członków ww. Komisji zostali zgłoszeni następujący radni: 

1. Krajewski Andrzej 

2. Bedełek Ireneusz 

3. Białek Barbara 

4. Wieczorek Iza   

5. Olszewska Wiesława 

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Skład został poddany pod głosowanie. W gło-

sowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za ww. składem głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 

wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Skład Komisji Budżetu i Finansów został przyjęty 15 głosami.  

Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu 

działania Komisji Budżetu i Finansów.  W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

Uchwała została podjęta 15 głosami. 

 

Następnie przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty. Na członków ww. Komisji zo-

stali zgłoszeni następujący radni: 

1. Powązka Dorota 

2. Dudziak Zuzanna 

3. Żukowski Cezary 

4. Adamczyk Elżbieta  

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Skład został poddany pod głosowanie. W gło-

sowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za ww. składem głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 

wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Skład Komisji Oświaty został przyjęty 15 głosami.  

Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu 

działania Komisji Oświaty.  W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. Za podję-

ciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała 

została podjęta 15 głosami. 
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W następnej kolejności przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa. Na członków 

ww. Komisji zostali zgłoszeni następujący radni: 

1. Rek Marek 

2. Machałowski Wiktor 

3. Brzeziński Janusz 

4. Antos Mariusz  

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Skład został poddany pod głosowanie. W gło-

sowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za ww. składem głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 

wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Skład Komisji Rolnictwa został przyjęty 15 głosami.  

Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu 

działania Komisji Rolnictwa.  W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. Za podję-

ciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała 

została podjęta 15 głosami. 

 

Ad. 7 

Następnie przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Rady poin-

formowała, iż zgodnie ze Statutem Gminy Kowiesy Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, 

Zastępcy i 2 członków. Członkowie oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Radę 

Gminy w głosowaniu jawnym. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być ani Przewodniczący ani 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy.  

Na członków ww. Komisji zostali zgłoszeni następujący radni: 

1. Bedełek Ireneusz 

2. Dudziak Zuzanna 

3. Mioduszewski Bogdan 

4. Powązka Dorota 

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Skład został poddany pod głosowanie. W gło-

sowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za ww. składem głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 

wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Skład Komisji Rewizyjnej został przyjęty 15 głosami.  

 

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono kandydaturę pani Zuzanny 

Dudziak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przy-

stąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za powołaniem radnej Zuzan-

ny Dudziak na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzy-

mał, nikt nie głosował przeciw. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej została wybrana 15 głosami. 

 

Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  W 

głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 rad-

nych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 

 

Na zakończenie ustalania składów stałych komisji Przewodnicząca zaznaczyła, iż Komisja Budżetu i Fi-

nansów, Komisja Oświaty i Komisja Rolnictwa dokonają wyboru Przewodniczących Komisji na pierw-

szym posiedzeniu, natomiast Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu dokona wyboru Wiceprze-

wodniczącego. 
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Ad. 8 

Z uwagi na fakt, iż jest to pierwsza sesja w nowej kadencji w kolejnym punkcie, zgodnie ze Statutem 

Gminy Kowiesy, Wójt Gminy obowiązany jest przedłożyć nowo wybranej radzie sprawozdanie o stanie 

gminy. Przewodnicząca oddała głos panu Andrzejowi Luboińskiemu - Wójtowi Gminy, który przedsta-

wił: 

 informację o wysokości budżetu gminy wraz z podaniem źródeł i wysokości dochodów własnych 

gminy, wysokości dotacji celowych i subwencji ogólnych,  

 informację o wartości środków trwałych gminy /urząd gminy i jednostki organizacyjne/,  

 informację o wysokości zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek, 

 informację dotyczącą powierzchni gruntów skomunalizowanych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała panu Wójtowi za przedstawione informacje i w związku z 

brakiem pytań przeszła do kolejnego punktu. 

 

Ad. 9 

W interpelacjach i zapytaniach radnych jako pierwsza głos zabrała radna Dorota Powązka, która poru-

szyła kwestię braku tabliczki informującej przy znaku oznaczającym drogę z pierwszeństwem przejazdu 

przy skrzyżowaniu w Chojnatce jadąc od strony wsi w kierunku Wymysłowa.    

   

Pan Dominik Jędryka -  Kierownik Posterunku Policji w Kowiesach, potwierdził brak tabliczki przy 

znaku i wskazał, że systemy nawigacyjne GPS kierują często na tę drogę kierowców, bo była to wcze-

śniej droga powiatowa. Brak prawidłowego oznakowania może na tym skrzyżowaniu prowadzić do koli-

zji.   

 

Radny Bogdan Mioduszewski zapytał czy nie można tego skrzyżowania przekształcić w skrzyżowanie 

dróg równorzędnych? 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zaproponował nieoznakowywanie skrzyżowania. 

 

Pan Dominik Jędryka wskazał, że nie jest osobą kompetentną do wypowiadania się w kwestii znaków 

drogowych, gdyż jest funkcjonariuszem służby prewencyjnej.  

 

Pan Wójt wyjaśnił, że problem braku tabliczki informującej wystąpił już wcześniej - 2 razy tabliczkę 

uzupełniano i dwukrotnie była skradziona. Cena takiej tabliczki to ok. 200 zł wraz z uchwytami. Pan 

Wójt nadmienił, że mamy opracowany po uzgodnieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Skier-

niewicach i zatwierdzony przez starostwo powiatowe projekt organizacji ruchu na drogach gminnych. 

Organizacja ruchu w Chojnatce odpowiada temu projektowi. Pan Wójt zapewnił, ze tabliczka zostanie 

zamówiona, zakupiona i zamocowana przy znaku.  

 

Radny Bogdan Mioduszewski poruszył kwestię organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg w Turowej 

Woli. Mający pierwszeństwo przejazdu ścinają zakręt i tym samym stanowią zagrożenie dla ustępujących 

im pierwszeństwa pojazdów jadących od strony  Jakubowa. 

 

Potwierdził to radny Cezary Żukowski, który nadmienił, że kwestia skrzyżowania w Turowej Woli była 

już przez niego wielokrotnie poruszana. Radny wskazał, że problem nasili się w okresie wiosenno-letnim, 

kiedy rolnicy zaczną  wyjeżdżać do sadów i na pola ciężkim sprzętem rolniczym, typu np. ciągniki ze 

ślęzami , kombajny do porzeczek - jak wtedy ustawić taki sprzęt na drodze by przepuścić pojazdy mające 

pierwszeństwo? Radny zaznaczył, że nie można czekać, aż wydarzy się jakaś tragedia /tak jak w Nartach/ 
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i zaproponował by do powiatu udała się delegacja reprezentująca władze i mieszkańców gminy, celem 

rozwiązania tego problemu. Radny podkreślił, że przedmiotowa droga cechuje się bardzo dużym 

natężeniem ruchu a  w jej pobliżu zlokalizowana jest szkoła.  Przyjezdni dostosowują się do oznakowań 

ale niektórzy stali mieszkańcy jeżdżą „na pamięć” według organizacji ruchu przed zmianą. 

  

Pan Wójt wyjaśnił, że problem skrzyżowania w Turowej Woli był zgłoszony do Wydziału Dróg w 

starostwie, obiecano umieszczenie poziomych znaków na jezdni ale niestety nie zostało to zrealizowane. 

Problemy związane z drogami powiatowymi na terenie naszej gminy są zawsze zgłaszane do starostwa, 

ale to czy zostanie dany problem rozwiązany jest uzależnione od „mocy przerobowych powiatu” – tak się 

nam tłumaczą w starostwie. 

 

Radny Ireneusz Bedełek poruszył kwestię odśnieżania dróg gminnych. Radny zapytał, czy wszystkie 

drogi są jednakowo odśnieżane czy tylko niektóre wybrane? W latach ubiegłych, kiedy droga z Wycinki 

Wolskiej do Woli Pękoszewskiej nie była odśnieżona radny na postawione przez niego pytanie czy droga 

ta będzie odśnieżona uzyskał w urzędzie odpowiedź, że jest to droga przy której nie ma zabudowań więc 

nie ma konieczności jej odśnieżania. Dlatego radny zapytuje czy droga ta powinna być odśnieżana czy 

nie? Radny wskazał, że po poniedziałkowych opadach śniegu we wtorek co prawda odśnieżono drogę 

biegnącą przez jego miejscowość ale dziś jej stan jest opłakany. Pan Ireneusz Bedełek zwrócił uwagę, że 

jeden samochód strażacki przystosowany do odśnieżania to za mało – awaria oznacza koniec akcji 

odśnieżania w całej gminie. Radny nadmienił, że istnieje podział na część wschodnią i zachodnią  gminy 

- w części zachodniej, w której radny mieszka niewiele się robi a drogi są źle odśnieżone. Nawet jak 

samochód jest wolny to nie ma kto przyjechać i odśnieżyć. Radny poprosił o lepsze zorganizowanie akcji 

odśnieżania. 

 

Odniósł się do tego Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński, który podkreślił, że nie można mówić o 

podziale gminy na część wschodnią – lepszą i zachodnią – gorszą, kiedy 80% inwestycji realizowanych 

jest w części zachodniej. Nie ma już podziału, który rzeczywiście istniał 10 lat temu. 

Wiceprzewodniczący podzielił natomiast stanowisko radnego Ireneusza Bedełek w przedmiocie 

odśnieżania dróg gminnych, wskazując, że dysponujemy zbyt małym taborem do odśnieżania. Trudno 

jest odśnieżyć 250 km dróg.  Pan Janusz Brzeziński podkreślił, że jesteśmy tu po to, żeby ten problem 

rozwiązać. 

 

Radny Marek Rek wskazał, że w na terenie sąsiadującej z nami Gminy Puszcza Mariańska do 

odśnieżania wykorzystywanych jest 8 samochodów strażackich, w naszej tylko jeden. OSP Wola 

Pękoszewska udało się pozyskać samochód strażacki, który mógłby być wykorzystywany do odśnieżania 

ale jeszcze nie został sprowadzony. 

 

Sołtys Bolesław Wacławek zasygnalizował problem nieodśnieżonej drogi powiatowej z Woli 

Pękoszewskiej do skrzyżowania  z DK nr 8 w Kowiesach. Do godziny 12.30 nie przejechał tam żaden 

pług.   

 

Pan Wójt wyjaśnił, że przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2010/2011 wygrała 

firma „Skiergaz”, jednak najprawdopodobniej umowa z tą firmą zostanie rozwiązana. W dniu dzisiejszym 

z uwagi na ogólnie fatalny stan dróg w całym powiecie nie wyruszyły ze Skierniewic autobusy dowożące 

dzieci do szkół. 

Pan Wójt potwierdził, że w październiku udało się pozyskać z Agencji Mienia Wojskowego samochód 

strażacki, na którego transport są zabezpieczone środki w budżecie. Wóz nie został jeszcze sprowadzony 
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z uwagi na to, że strażacy rozszerzyli swoje potrzeby i zawnioskowano o dodatkowy sprzęt 

/agregat/.Samochód od lat 80 XX wieku nie był wykorzystywany i stał na ZN-ie, dlatego wymaga 

kapitalnego remontu /konieczność wymienienia wszystkich urządzeń gumowych/ i częściowego 

przerobienia. Do tego samochodu zostanie  zamontowany pług śnieżny. Pan Wójt wskazał, że do 2006 

roku drogi gminne były odśnieżane przez pana sołtysa Bolesława Wacławek samochodem strażackim 

wyposażonym w stary pług. Od 2007 roku dysponujemy nowym, większym pługiem. Drogi gminne 

odśnieża p. Białek ale zlecane jest to też dwóm firmom z poza naszej gminy /”PED-BRUK” i firma p. 

Wielocha z terenu Gminy Puszcza Mariańska/. Pan Białek rozpoczyna odśnieżać drogi gminne o godzinie 

2.00 w nocy. Firmy zewnętrzne akcję odśnieżania rozpoczynają później, gdyż najpierw odśnieżają drogi 

w swoich rodzimych gminach. Pan Wójt wskazał, że  w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi, 

którymi kursują autobusy szkolne, potem drogi w miejscowościach o zwartej zabudowie, na samym 

końcu drogi w miejscowościach o zabudowie rozproszonej i tam, gdzie utrudnione są manewry 

zawracania. Pan Wójt wskazał, że mamy ponad 250 km dróg gminnych,  które trzeba odśnieżyć. Jeżeli 

rada uzna zakup  sprzętu  do odśnieżania za konieczny i zostaną na to wygospodarowane środki to 

zostanie to zrealizowane. 

 

Radna Wiesława Olszewska nawiązując do problemów związanych z odśnieżaniem dróg gminnych 

poruszyła sprawę zalegającego śniegu na chodniku w Kowiesach.  Radna zauważyła, że piesi, w tym 

dzieci uczęszczające do szkoły, muszą korzystać z jezdni bo chodnik jest niedrożny. Radna rozumie, że 

robotnik gospodarczy nie jest w stanie odśnieżyć całości chodnika, dlatego należy zobligować właścicieli 

posesji sąsiadujących, żeby odśnieżyli przylegające do ich nieruchomości odcinki. 

 

Radny Cezary Żukowski powrócił do problemu odśnieżania dróg gminnych i wskazał, że takie 

miejscowości jak Nowy Lindów i Jakubów są dziś całkowicie odcięte od świata. Przykładem na to jest 

fakt, że pani sołtys z Nowego Lindowa nie przybyła na sesję, bo utknęła z pojazdem w śniegu.  To do 

tych miejscowości nie ma możliwości dojazdu, tam z całą pewnością nie dojedzie karetka pogotowia. W 

ocenie radnego panowie Wacławek i Wróblewski lepiej odśnieżali drogi. Z panem Białkiem sprawa jest 

niedograna – brak porozumienia z sołtysami. 

 

Pan Wójt wskazał, że 30 listopada na Jakubowie przy wykonywaniu manewru zawracania w miejscu, w 

którym zwykle ten manewr był wykonywany, samochód odśnieżający zsunął się z drogi, gdyż „wpadł” w 

zaorany, niezamarznięty grunt. Unieruchomiło to pojazd na prawie 12 godzin. Dopiero ok. południa udało 

się sprowadzić ciężki sprzęt z terenu Gminy Biała Rawska i samochód został wyciągnięty. Pan Wójt 

nadmienił, że na terenie gminy są drogi, po obu stronach  których biegną ogrodzenia /siatki/. Nie ma 

możliwości odgarnięcia z takich dróg  śniegu pługiem, dlatego też do ich odśnieżania wykorzystywana 

jest dmuchawa /drogi odśnieża właściciel sprzętu - jeden z sadowników z Wędrogowa/. Niestety w 

zeszłym roku miały miejsce awarie tego urządzenia – wirnik uszkadzał się o kamienie zalegające na 

przydrożkach i przy ogrodzeniach niewidoczne pod śniegiem m.in. na Wycince Wolskiej.   

Pan Wójt nadmienił, że dzisiejszej nocy p. Białek rozpoczął odśnieżanie o 2.00 w nocy. Akcja została 

przerwana z uwagi na to, że mimo odśnieżenia drogi błyskawicznie zasypywał śnieg nawiewany z pól i z 

hałd śniegowych powstałych po odgarnięciu dróg.  Po ustaniu opadów akcję wznowiono. 

 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wskazał, że skoro wystąpił problem odśnieżania to należałby 

zabezpieczyć w budżecie środki na duży ciągnik do odśnieżania za 200 tys. zł. Aby zrealizować taki 

zakup konieczne będzie zrezygnowanie z jakiejś inwestycji. 

 

Radny Cezary Żukowski wskazał, że do odśnieżania dróg w miejscowościach Nowy Lindów i Jakubów 
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z uwagi na nawierzchnię dróg i ich szerokość powinny być wykorzystywane lekkie pojazdy. 

 

Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 10 

W sprawach różnych głos zabrała pani Ewa Pawlak- Radna Powiatu Skierniewickiego, która na wstępie 

w imieniu pani Krystyny Ozga -Wicewojewody Łódzkiego, przekazała radnym gratulacje z okazji 

uzyskania mandatu /pani Wicewojewoda poprosiła o przekazanie gratulacji na wczorajszej sesji rady 

powiatu/. 

Pani Ewa Pawlak podziękowała tym wszystkim, którzy przyczynili się do jej wyniku wyborczego - 

osobom, które ją wspierały i promowały podczas kampanii wyborczej oraz wyborcom - za udzielone 

poparcie.  Radna wskazała, że zdecydowała się na kandydowanie nie dla pełnienia tej szczególnej funkcji 

ale dlatego, że chciała pracować na rzecz gminy i powiatu. Pani Ewa Pawlak poinformowała, że w dniu 

wczorajszym odbyło się pierwsze posiedzenie rady powiatu, na którym dokonano wyboru 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady powiatu jak również wybrano starostę i wicestarostę. 

Niewątpliwym sukcesem jest to, że w radzie powiatu zniknęły podziały. Radna podkreśliła, że nie będzie 

składać żadnych obietnic, ale w czasie trwania kadencji postara się aby w powiecie nie zapomniano o 

problemach mieszkańców naszej gminy. 

 

Pani Przewodnicząca podziękowała pani Ewie Pawlak za wystąpienie i pogratulowała wspaniałego 

wyniku wyborczego. Wyraziła również nadzieję na owocną współpracę w czasie trwania kadencji. 

 

Następnie głos zabrała pani Teresa Słoma, która przekazała radnym druki oświadczeń majątkowych i po-

informowała, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni gminy składają pierwsze oświadczenie 

majątkowe w ciągu 30 dni od daty złożenia ślubowania. Pani Sekretarz poprosiła o staranne i rzetelne 

wypełnienie dokumentów wg stanu na dzień składania ślubowania, omówiła druk oświadczenia i poprosi-

ła o dostarczenie wypełnionych oświadczeń do dnia 30 grudnia br.  

 

Radni otrzymali: 

 projekty uchwał w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz w sprawie Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2024, 

 informacje statystyczne dotyczące Gminy Kowiesy otrzymane z Głównego Urzędu Statystyczne-

go, 

 zawiadomienia o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 02 grudnia 2010r. 

 

Ad. 11 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie I Sesji Rady Gminy 

Kowiesy VI kadencji. 

 

Zakończenie godz. 15.15. 

 

 

Protokołowała:                     Przewodnicząca  

                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 

Anna Kałamajska-Nowak 

           /-/ Barbara Kowalska 


