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P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 
 
z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 lutego roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina  13.00  
 
 

Zakończenie Sesji godzina     16.00
 

Ustawowy stan radnych   - 15 
Faktyczny stan radnych   - 12 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych /nieobecni byli: radna Dorota Powązka i  radni Marek Rek i Cezary 
Żukowski/ według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) oraz Dyrektor Publicznego 
Gimnazjum w Jeruzalu i sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 2).  
 
W sesji udział wzięli:  
pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy 
pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy 
    
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Barbara Kowalska – Przewodnicząca Rady Gminy, która serdecznie 
powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Wójta, sołtysów i wszystkich obecnych.  
 
Na salę obrad przybyła Pani Halina Sikorska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach, 
która  poprosiła radnych i sołtysów o udanie się w czasie przerwy w obradach do nowej siedziby 
biblioteki. Po tym krótkim zaproszeniu pani Dyrektor opuściła obrady.  
 
Ad. 2 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 
na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych. 
 
Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła porządek obrad:  
 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  
3. Przedstawienie porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.  
6. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z realizacji zadań w roku 2010. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2011. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminy Kowiesy na rok 2011. 
9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze 

darowizny.    
10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiących własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu Skierniewickiego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy 
Kowiesy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata na Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-
2014. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
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18. Interpelacje i zapytania radnych. 
19. Wolne wnioski i informacje. 
20. Zamknięcie obrad. 

 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy – Andrzej Józef Luboiński, który wniósł o: 
- dodanie po punkcie 3 punktu 4 – przedstawienie informacji o projekcie „POZNAJ SIEBIE, PRACA 
CZEKA NA CIEBIE”  przez koordynatora projektu panią Violetttę Felczak, i po punkcie 17 punktu 18 – 
przedstawienie sprawozdania  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
- zdjęcie z porządku obrad punktu 10 - podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie 
zamiany nieruchomości /przedmiotem zamiany są nieruchomości, których wartość nie przekracza 5 
tys. zł – zgodnie z Zasadami gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 
Kowiesy uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku zamiany nieruchomości o wartości powyżej 
5 tys. zł/.  
 
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 12 
radnych, nikt nie głosował przeciwko, nikt od głosu się nie wstrzymał. Porządek został przyjęty 12 
głosami. 
 
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  
3. Przedstawienie porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5. Przedstawienie informacji o projekcie „POZNAJ SIEBIE, PRACA CZEKA NA CIEBIE”  przez 

koordynatora projektu panią Violetttę Felczak. 
6. Informacja Wójta o działalności między sesjami.  
7. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z realizacji zadań w roku 2010. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2011. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminy Kowiesy na rok 2011. 
10. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze umowy 

darowizny.    
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiących własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu Skierniewickiego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy 
Kowiesy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata na Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-
2014. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
18. Przedstawienie sprawozdania  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 
20. Wolne wnioski i informacje. 
21. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z IV Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia  
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 
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za przyjęciem protokołu  głosowało 12 radnych,  nikt od głosu się  nie wstrzymał, nikt nie głosował 
przeciw. Protokół został przyjęty 12 głosami.  
 
Ad. 5 
W następnym punkcie pani Violetta Felczak – koordynator projektu  „POZNAJ SIEBIE, PRACA 
CZEKA NA CIEBIE”,  przedstawiła krótką informację o projekcie. Gmina Kowiesy uzyskała 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „POZNAJ SIEBIE 
PRACA CZEKA NA CIEBIE”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 
obszarach wiejskich. 
Celem projektu  jest podniesienie mobilności zawodowej mieszkańców Gminy Kowiesy, termin 
realizacji Projektu od 1.02.2011r. do 31.07.2011 r. 
W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w nst. szkoleniach: 
1. Warsztaty kompetencji społecznych 
2. Warsztaty z języka angielskiego 
3. Szkolenie „Przedstawiciel handlowy” 
4. Kurs Prawo Jazdy kat. B 
Uczestniczką/uczestnikiem Projektu może zostać osoba w wieku 18-64 lata, zamieszkała na terenie 
Gminy Kowiesy. Pierwszeństwo udziału w Projekcie mają osoby bezrobotne (zarejestrowane lub 
niezarejestrowane w PUP), niepracujące, osoby chcące podjąć pracę w zawodach nierolniczych, 
korzystające ze wsparcia GOPS. Zgodnie z zasadą równości szans i zapisami ujętymi we wniosku 
o dofinansowanie przewiduje się zakwalifikowanie do udziału w projekcie 6 kobiet i 4 mężczyzn. 
Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe, przeszkolenie, opłacone badania 
lekarskie, kurs na prawo jazdy i pierwszy egzamin. Projekt otrzymał 100% dofinansowanie /50.000,00 
zł/. 
 
Radny Ireneusz Bedełek zapytał o miejsce odbywania się kursów. 
Pani koordynator wyjaśniła, że szkolenia i warsztaty będą odbywać się  w Gminnej Bibliotece 
Publicznej. 
 
Sołtysi otrzymali plakaty promujące projekt do rozwieszenia w ogólnie dostępnych miejscach na 
terenie sołectw. 
 
Pani Przewodnicząca podziękowała pani koordynator za przedstawienie informacji i przeszła do 
kolejnego punktu obrad.   
 
Ad. 6 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca oddała głos 
Wójtowi Gminy, który przedstawił informację z działalności między sesjami jak poniżej.  
 
I. Z zakresu zadań inwestycyjnych: 
1. Odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy drogi gminnej Nr 115152E relacji Pękoszew-

Wędrogów – I etap. Wartość kosztorysowa inwestycji to 1.934.241,42 zł brutto. Zostało złożone 7 
ofert: 
 

Lp. Oferent  Oferta: cena /brutto/, gwarancja w miesiącach 

1 KONSORCIUM 
„GRANAR” Sp z o.o. 
01 – 770 Warszawa 
ul. Sady Żoliborskie 3/137 
„DROGOMEX” Sp. z o.o. 
05 – 800 Pruszków 
ul. Stefana Bryły 4 

 
 

1.627.487,42 zł, 36 m-cy 

2 Mazowieckie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. 
z o.o. 
96 – 500 Sochaczew 
ul. Kościńskiego 30 

 
1.804.096,63 zł, 36 m-cy 
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3 „FEDRO” Sp. z o.o. 
08 – 445 Osieck 
ul. Kolejowa 1 

 
1.739.764,31 zł, 60 m-cy 

4 „CEZET BIS” Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych 
27 – 200 Starachowice 
ul. 17-go Stycznia 32 

 
 

1.747.559,17 zł, 36 mc-y 

5 DELTA S.A. 
01 – 029 Warszawa 
ul. Dzielna 21 m. 47 

 
1.738.368,47 zł, 61 mc-y 

6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych Spółka z o.o.  
Piotrków Trybunalski,  
ul. Południowa 17/19 

 
1.503.819,86 zł, 60 mc-y 

7 WŁODAN Andrzej Włodarczyk S. J. 
95 – 200 Pabianice 
Porszewice 31 

 
1.707.777,77 zł, 60 mc-y 

 
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.  
z Piotrkowa Trybunalskiego i z tą firmą zostanie podpisana w przyszłym tygodniu umowa.  

 
2. Zakończyło się postępowanie przetargowe na wyłonienie Zespołu Inspektorów Nadzoru nad 

realizacją budowy drogi gminnej Nr 115152E. 
Umowa została podpisana z Konsorcjum firm  BIPRON i BIPRON INWESTYCJE  z Warszawy na 
kwotę  29.950,50 zł. 

3. Zostały otwarte oferty firm na dostawę energii elektrycznej dla obiektów komunalnych Gminy 
Kowiesy. Oferty złożyły: 

- ENERGIA OBRÓT Gdańsk 
0,0739 zł  za 1kWh netto,  0,0630 zł VAT czyli 0,0069zł za 1kWh brutto; 
- PGE OBRÓT S.A. Rzeszów 
0,2624 zł/ za  1kWh netto, 0,0604 zł VAT czyli 0,3228 zł za 1kWh brutto. 

Najkorzystniejsza jest oferta firmy z Rzeszowa i z nią zostanie podpisana umowa. Firma ta ma 
dokonać zmiany taryf przy niektórych dostawach.  

4. Została wykonana uproszczona dokumentacja projektowa na remont drogi w Ulaskach. 
Posiadamy już prawomocne zgłoszenie zamiaru wykonania robót ze Starostwa Powiatowego. W 
tym tygodniu zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie 
realizacji tej inwestycji. Wartość kosztorysowa zadania to 260.180,00 zł. 

5. Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił nabór wniosków na realizację inwestycji w ramach PROW, 
działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Termin naboru 1 marca- 29 
kwietnia 2011 roku do godziny 12.00. Do ogłoszonego naboru będziemy składać wniosek na 
realizację sieci wodociągowej dla Chełmc, Jeruzala i Wólki Jeruzalskiej. 

6. Został złożony wniosek do PROW osi „Odnowa wsi” do naboru ogłoszonego przez LGD „Kraina 
Rawki” na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jeruzalu. Wniosek został opracowany i 
przygotowany przez p. Teresę Słoma – Sekretarza Gminy, przy udziale p. Beaty Heleniak – 
Skarbnika i p. Anny Gwardyńskiej - specjalisty. Wszystkim paniom za pracę przy opracowywaniu 
wniosku serdecznie dziękuję.  

7. Pani Teresa Słoma wspólnie z OSP Paplin przygotowała wniosek do naboru ogłoszonego przez 
LGD „Kraina Rawki” w ramach „Małych projektów” na doposażenie jednostki OSP Paplin w 
mundury wyjściowe oraz na organizację konkursów i spotkania na jubileusz jednostki w 2012 
roku. 
 

II. Sprawy bieżące: 
1. Trwa uzupełnianie przepustów na drogach gminnych - nawierzchnie wielu naszych dróg są 

niszczone przez nadmiar wód spływających z pól. W zeszłym tygodniu założono 3 przepusty, w 
tym tygodniu z uwagi na pogodę prace przerwano. 

2. Trwa uzgadnianie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas przebudowy DK nr 8 z 
wykonawcą drogi. Na nasz wniosek nie zostanie zamknięty wjazd i wyjazd na trasę przy osiedlu 



Protokół z V Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 16 lutego 2011 roku 

 5 

w Kowiesach oraz nie będzie zamknięta dla ruchu droga powiatowa Nr 1334E z Zawad do Białej 
Rawskiej /przez okres 3 miesięcy/. 

3. Został ogłoszony konkurs na nabór pracownika do Urzędu Gminy na stanowisko informatyka w 
wymiarze ½ etatu. Nie zgłosiła się żadna osoba wobec czego konkurs będzie musiał być 
powtórzony. 

4. Trwa procedura uzgadniania projektu wiaduktu nad torami CMK wzdłuż drogi powiatowej Nr 
1321E w obrębie geodezyjnym Nowy Wylezin. Projekt powinien zostać uzgodniony do końca 
lutego. Prace mają się rozpocząć pod koniec roku a zakończyć latem 2012 r. 

5. W dniu 10 lutego została uroczyście otwarta nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Kowiesach. Na adaptację pomieszczeń została pozyskana dotacja z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40 tys. zł. Pozostałe koszty zostały sfinansowane ze 
środków własnych Gminy Kowiesy.  

6. Występuje bardzo duży problem z nadmiarem wody na gruntach niezmeliorowanych. Istnieje 
możliwość przygotowania wniosku do Marszałka Województwa na budowę lub remont  urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych 
środków wspólnotowych w ramach działania „Poprawianie  i rozwijanie infrastruktury związanej z 
rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami 
wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z 
ustawą Prawo wodne urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być wykonywane na 
koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych za zwrotem przez 
zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej /wysokość 
takiej opłaty to 5.000,00 – 7.000,00 zł/. Opłatę inwestycyjną pobiera się w 15 równych rocznych 
ratach /pierwszą ratę opłaty inwestycyjnej pobiera się po upływie dwóch lat od dnia przekazania 
urządzeń do eksploatacji, a w przypadku zagospodarowania pomelioracyjnego łąk i pastwisk - po 
upływie roku/. W przypadku wykonywania urządzeń melioracji wodnych na koszt Skarbu Państwa 
przy współudziale publicznych środków wspólnotowych wymagany jest wniosek spółki wodnej lub 
wnioski zainteresowanych właścicieli gruntów stanowiących co najmniej 75 % powierzchni 
planowanych do zmeliorowania /powierzchnie wielohektarowe/.  
Pan Wójt zwrócił się do sołtysów o przedstawienie zagadnienia na zebraniach wiejskich i 
poinformował, że wzór wniosku można pobrać w tut. urzędzie u pani Lidii Bilskiej /pok. nr 7/. 
 

III. Wyjazdy służbowe:  
1. W dniu 7 stycznia 2011 roku wspólnie z radnym Bogdanem Mioduszewskim byłem na spotkaniu 

z Burmistrzem Mszczonowa panem Józefem Kurkiem w sprawie realizacji drogi na terenie gminy 
Mszczonów. Na spotkaniu tym omówiono również sprawy bieżące mające istotne znaczenie z 
punktu widzenia obu gmin /lotnisko, centrum rozrywki/.  

2. Wspólnie z innymi członkami z terenu gminy Kowiesy LDG Kraina Rawki uczestniczyłem w dniu 
12 stycznia 2011 r. w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. Zebranie odbyło się w świetlicy wiejskiej 
w Bujałach, gmina Sadkowice. Nadzór i opiekę nad obiektem sprawuje tamtejsze KGW. 
Chciałbym razem z paniami z KGW Jeruzal i Paplin w dniu jutrzejszym udać się do gminy 
Sadkowice by z bliska przyjrzeć się  przyjętemu rozwiązaniu kwestii opieki nad świetlicami 
wiejskimi w tej gminie.  

3. W dniu 14 stycznia brałem udział w naradzie organizowanej przez Komendanta Miejskiego PSP 
w Skierniewicach. Była to narada podsumowująca działalność straży w 2010 roku na terenie 
miasta i powiatu skierniewickiego. Gmina Kowiesy ma na wyposażeniu jednostek OSP 
najmłodsze wyposażenie sprzętowe /według średnich wyliczanych dla poszczególnych gmin/, 
ponad to możemy pochwalić się tym, że wielu naszych druhów ma przeszkolenie strażackie. 

4. 17 stycznia byłem na spotkaniu u Panów Wicemarszałków Województwa Łódzkiego. Na 
spotkaniu tym rozmawiałem z o planowanych terminach naboru wniosków w ramach PROW , 
współpracy z  Wojewódzkim Zarządem  Melioracji  i Urządzeń Wodnych oraz o możliwości 
pozyskania środków finansowych na drogi gminne z RPO /do końca 2013 roku nie będzie 
naborów na drogi/. 

5. W dniu 20 stycznia 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie Wójtów z powiatu skierniewickiego z 
nowym Zarządem Powiatu. 
Omówiono: 
- kalendarz imprez powiatowych na 2011 rok /Dożynki Powiatowe – 21.08.2011r. w Makowie, 
Powiatowe Zawody Drużyn Strażackich – 28.08.2011r. w Raduczu/ 
- sprawę opinii Zarządu Powiatu Skierniewickiego do projektu Planu Ratownictwa Medycznego 
opracowanego przez Urząd Wojewódzki w Łodzi. Plan ten został zaopiniowany negatywnie z 
uwagi na szereg zastrzeżeń wniesionych przez samorządy lokalne. Plan zakłada m.in., że teren 
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gminy Kowiesy będzie obsługiwał punkt ratunkowy z Białej Rawskiej a chorzy będą dowożeni do 
Oddziału Ratunkowego w Rawie Mazowieckiej oraz likwidację 3 karetek pogotowia /1 z 
Głuchowa, 2 ze szpitala w Rawie/. 

6. W dniu 7 lutego razem z panią Skarbnik Beatą Heleniak podpisaliśmy w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Łodzi umowę na realizację projektu „POZNAJ SIEBIE PRACA CZEKA NA CIEBIE”. 

 

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami. 
 
Radny Ireneusz Bedełek,  zapytał  o możliwość zorganizowania w ramach projektów finansowanych 
z UE kursu na prawo jazdy kategorii C lub na operatorów wózków widłowych /dużo osób 
zainteresowanych/? 
Pan Wójt wyjaśnił, że w ramach programów operacyjnych są określane priorytety i cele jakie muszą 
zostać osiągnięte a to deprymuje rodzaj szkoleń i kursów. W ubiegłym roku w ramach projektu „Zawód 
kierowca – szkolenie dla osób odchodzących z rolnictwa” był organizowany kurs na operatorów 
wózków widłowych i kurs na prawo jazdy kat. C + przyczepa /Gmina Kowiesy była partnerem w tym 
projekcie/. Początkowo było dużo chętnych do udziału w kursach, lecz z czasem część osób 
zrezygnowała. Lider wspomnianego projektu w tym roku po podpisaniu umowy z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy będzie realizował kolejny projekt, w ramach którego zostanie zorganizowany kurs na 
operatorów maszyn budowlanych dla rolników lub osób związanych z rolnictwem z terenu Gminy 
Kowiesy.  
 
Radny Ireneusz Bedełek zapytał  o wysokość opłaty inwestycyjnej w przypadku budowy urządzeń 
melioracyjnych?  
Pan Wójt wyjaśnił, że opłatę inwestycyjną ustala się w wysokości 20 % kosztów wykonania urządzeń 
melioracyjnych. Jej wysokość jest uzależniona od ilości sączków i od tego czy meliorowane są  np. 
grunty pod sadami owocowymi /wyższa opłata w związku z użyciem materiałów ochronnych –  żużel, 
papa/.  

Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi za przedstawienie informacji oraz udzielenie 
odpowiedzi na postawione pytania i  przeszła do kolejnego punktu obrad.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ad. 7 
Kolejny punkt to przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z realizacji zadań 
w roku 2010. 
Sprawozdanie sporządzone na posiedzeniu komisji w dniu 15 lutego zostało przedstawione przez 
radną Zuzannę Dudziak - Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 
3 do protokołu. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2011. Omówienia projektu uchwały 
dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że zgodnie z art. 4' ust. 2 ustawy  z dnia 26 października o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2002 roku Nr 147, poz. 123 z 
późniejszymi zmianami) gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest uchwalany 
corocznie przez radę gminy. Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisję 
rozwiązywania problemów alkoholowych, powoływaną przez wójta gminy w drodze zarządzenia. 
Ustawa wskazuje gminom źródło pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań - w celu 
pozyskania dodatkowych środków na przeprowadzenie działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata ta stanowi dochód gminy, który w całości przekazywany jest 
na realizację w/w  zadań. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 
określa cele, zadania i zasady koordynacji i finansowania programu, reguluje zasady wynagradzania 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspieranie zatrudnienia 
socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz określa warunki 
realizacji programu. 
Następnie pan Wójt przedstawił harmonogram działań związanych z realizacją Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z preliminarzem  i plan pracy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok stanowiące załączniki do programu. 
Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady 
gminy biorących udział w posiedzeniu komisji  w dniu wczorajszym. 
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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 12 
radnych.  12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Kowiesy na rok 2011. Omówienia projektu uchwały dokonał pan Wójt, który 
wyjaśnił, że art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 
1485 ze zmianami) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii. Zadania w tym obszarze określa Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
uchwalany przez Radę Gminy. Do 2009 roku  zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii były  
zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy. Obecnie w odrębnym programie określa się zadania z 
tego zakresu. Program przeciwdziałania narkomanii zawiera diagnozę problemu, cele, zadania 
metody realizacji programu, wskazuje realizatorów programu i źródło pochodzenia środków na 
realizację programu /opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych/. Pan Wójt 
nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady gminy 
biorących udział w posiedzeniu komisji  w dniu wczorajszym. 
 
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 12 
radnych.  12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad.  10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze 
umowy darowizny. Omówienia projektu uchwały dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że w celu  
planowanej modernizacji dróg należało podjąć działania  w formie  negocjacji z właścicielami 
sąsiednich działek o przekazaniu  części nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego. Po 
uzyskaniu zgody właścicieli na nieodpłatne przekazanie części nieruchomości na koszt gminy został 
dokonany podział działek. Kolejną czynnością jest sporządzenie aktów notarialnych - umów 
darowizny, do których  należy dołączyć  między innymi uchwałę rady gminy w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze umowy  darowizny. Przedmiotem darowizny są: 

 3 działki położone w obrębie Chrzczonowice przy drodze  115153 E Chrzczonowice-Paplinek 
/po prawej stronie/ 

 działka położona w obrębie Franciszków przy drodze Franciszków- Zawady /konieczność 
poszerzenia pasa drogowego o 3 m/ 

 3 działki położone w obrębie Michałowice – na zakręcie  i za zakrętem po lewej stronie przy 
drodze do Turowej Woli /konieczność urządzenia rowu odwadniającego/ 

 3 działki położone w obrębie Nowy Lindów – na końcu wsi, przy granicy z gminą Mszczonów – 
w miejscu drogi jest rów a mieszkańcy jeżdżą po gruntach prywatnych.  

 
Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady 
gminy biorących udział w posiedzeniu komisji  w dniu wczorajszym. 
 
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 12 
radnych.  12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw,  nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 
  
 Ad.  11 
Kolejny punkt to  przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. Omówienia projektu uchwały dokonał 
pan Wójt, który wyjaśnił, że pierwsze umowy dzierżawy na okres trzech lat 1 nieruchomości w 
miejscowości Jeruzal i 2 nieruchomości w miejscowości Paplin, były zawarte w kwietniu 2008 roku. 
Zawarte umowy wygasają z dniem 1 marca 2011 roku. Dotychczasowi  dzierżawcy złożyli wnioski o 
zawarcie kolejnych umów na dzierżawę przedmiotowych działek. Zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami o zawarciu kolejnych umów na okres do lat trzech dotychczasowym dzierżawcom, 
decyduje Rada Gminy. W przypadku działki w Jeruzalu rada sołecka nie podjęła decyzji, w jaki sposób 
ją wykorzystać, natomiast w Paplinie na części działki stoją zabudowania gospodarskie. Pan Wójt 
nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady gminy 
biorących udział w posiedzeniu komisji  w dniu wczorajszym. 
 
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 12 
radnych.  12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad.  12 
Kolejny punkt to  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci 
zamieszkałych na terenie gmin powiatu Skierniewickiego. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który 
wyjaśnił, że z uwagi na  zatrudnienie przez Powiat Skierniewicki lekarza psychiatry dla dzieci, z 
którego pomocy korzystają dzieci z gminy Kowiesy, konieczne jest częściowe pokrycie kosztów 
zatrudnienia w/w specjalisty. Od 2007 roku taka uchwała była zawsze podejmowana. Wysokość 
udzielonej pomocy to 1.680,00 zł. Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez członków komisji rady gminy biorących udział w posiedzeniu komisji  w dniu 
wczorajszym. 
  
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 12 
radnych.  12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad.  13 
Kolejny punkt to  przyjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na 
terenie gminy Kowiesy. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że zgodnie z 
regulacjami Statutów Sołectw gminy Kowiesy nadanym sołectwom uchwałą Nr IV/18/07 z dnia 27 
lutego 2007 r., w celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia 
stałej łączności między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, mieszkańcy sołectwa wybierają ze 
swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej bądź organów innych 
jednostek pomocniczych powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata. Wybór na nową 
kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 6 miesięcy od 
daty wyboru Rady Gminy. Zgodnie z § 20. ust 1.  Statutów Sołectw wybory sołtysa i Rady Sołeckiej 
zarządza w drodze uchwały Rada Gminy. Termin przeprowadzenia wyborów to 01 marca – 21 maja 
2011r. Pan Wójt poprosił sołtysów aby w przerwie zaproponowali wstępne terminy przeprowadzenia 
zebrań i zgłosili je do pracownika ds. obsługi rady gminy. Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady gminy biorących udział w posiedzeniu 
komisji  w dniu wczorajszym. 
 
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 12 
radnych.  12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Pani Przewodnicząca zarządziła 15 min. przerwę w obradach /w czasie przerwy radni i sołtysi udali się 
do nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach/. 
 
Ad.  14 
Po przerwie obrady zostały wznowione.  
 
Kolejny punkt to  przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata na Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi 
rady gminy, który wyjaśnił, że gmina Kowiesy od 2003 roku jest członkiem Stowarzyszenia Powiatów i 
Gmin Dorzecza Bzury. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia osoby prawne - członkowie 
stowarzyszenia desygnują delegata do Walnego Zebrania Członków. W związku ze zbliżającym się 
terminem XII Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Członków Stowarzyszenia niezbędne 
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jest wydelegowanie przedstawiciela Gminy /w osobie urzędującego wójta/, który będzie jednocześnie 
przedstawicielem Gminy Kowiesy na okres kadencji samorządowej w Stowarzyszeniu. Przedmiotowy 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady gminy biorących udział 
w posiedzeniu komisji  w dniu wczorajszym. 
 
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 12 
radnych.  12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 15 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na 
lata 2011-2014. 
Przewodnicząca Rady zapoznała obecnych z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2011 roku Nr III/18/2011 w sprawie opinii do projektu 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowiesy /załącznik nr 4 do protokołu/. 
Następnie omówienia projektu uchwały dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że Wieloletnią 
Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na 
podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 
z późn.zm.). WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania 
finansowego w jednostce samorządu terytorialnego. 
Do opracowania prognozy dochodów na 2011 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o 
wysokości  subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych 
do osiągnięcia dochodów własnych. 
Wykorzystano również dane i informacje zawarte w następujących dokumentach: 

1. Projekt budżetu Państwa na rok 2011, 
2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010-2013, 
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz 

finansowych jednostek samorządów terytorialnych, 
4. Dokument pt.: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kowiesy na lata 2007-2013.  

Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2011 były dane dotyczące wykonania budżetów Gminy 
Kowiesy za lata 2008, 2009 i dane z 2010 roku według wartości planowanych po ostatnich zmianach 
budżetu z dnia 31 grudnia 2010 r. Za dane bazowe do WPF na lata kolejne przyjęto dane z planu 
budżetu Gminy Kowiesy  na 2011 rok. Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na 
zachowanie poszczególnych pozycji na  poziomie zapewniającym zachowanie  wszystkich 
wskaźników na poziomie określonym w Ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie 
wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikającego z treści 
art. 242 u.f.p. Następnie pani Skarbnik omówiła Wykaz przedsięwzięć stanowiących załącznik do 
uchwały, wskazując, że na wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2011-2014 zaplanowano limit w 
kwocie 322.044,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu z programu POKL związanego z 
realizacją zajęć dodatkowych w szkołach (zadanie realizowane od 2009 roku do 2011 roku, całkowity 
koszt to kwota 454.580,00 zł, na rok 2011 przypada do realizacji kwota 167.000,00 zł) oraz wydatki 
wynikające z podpisanych umów na wydatki bieżące oraz planowanych na ten cel do zaciągnięcia. 
Natomiast przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi przedstawiają się następująco: 
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 

 rozbudowa strażnicy OSP w Paplinie na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi - 
koszt zadania w 2011 roku to 1.002.765 zł, na realizację tej inwestycji została pozyskana 
dotacja w ramach PROW (według wartości kosztorysowej inwestycji dofinansowanie z UE 
wyniesie 500.000 zł), 

2. programy, projekty lub zadania pozostałe : 

 II etap wodociągowania północno-zachodniej części gminy Kowiesy ( budowa wodociągu w 
miejscowości Chełmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska) koszty do poniesienia w 2011 roku według 
wartości kosztorysowej wynoszą 2.583.196 zł, w celu sfinansowania tego zadania zostanie 
złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu PROW ; działanie - 
Podstawowe usługi dla ludności, (planowany termin naboru wniosków na wiosnę 2011 roku, 
możliwość dofinansowania 75 % wartości netto inwestycji), 

 przebudowa drogi gminnej Pękoszew- Wędrogów  (w 2010 roku złożony został wniosek o 
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dofinansowanie realizacji I etapu tego zadania w 50% ze środków budżetu państwa w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 i znalazł się na liście 
projektów do dofinansowania – 971,5  tys. zł -umowa będzie podpisana w 2011r.) koszt 
całkowity I etapu to 1.973.000 zł;  

 budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich i Nowym Lindowie- limit wydatków na 
2011 rok -18.606 zł, na 2012 rok – 59.687 zł, 

 budowa systemu informatycznego w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów  - limit 
wydatków na rok 2011 -12.643 zł, 

 doposażenie placu zabaw w Chrzczonowicach – limit wydatków na rok 2011 - 4.214zł. 
Pani Skarbnik podkreśliła, że priorytetem przy realizacji zadań będzie możliwość pozyskania 
dodatkowego źródła  dofinansowywane ze środków zewnętrznych, zwłaszcza z funduszy UE. Pani 
Skarbnik nadmieniła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady 
gminy biorących udział w posiedzeniu komisji  w dniu wczorajszym. 
 
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 12 
radnych.  12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 16 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. 
Przewodnicząca Rady zapoznała obecnych z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2011 roku Nr III/61/2011 w sprawie opinii dotyczącej 
projektu budżetu Gminy Kowiesy na 2011 rok /załącznik nr 5 do protokołu/ oraz Uchwałą Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2011 roku Nr III/62/2011 w 
sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Kowiesy /załącznik 
nr 6 do protokołu/.  
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która na wstępie podkreśliła, że projekt uzyskał 
pozytywną opinię na wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy. Następnie pani Skarbnik omówiła 
zaplanowane dochody, wydatki, rozchody i przychody budżetu na 2011 zaznaczając, że w 
porównaniu do danych przedstawionych na wczorajszym posiedzeniu komisji zmieniona została kwota 
dochodów i wydatków /zwiększenie o 50.000, zł na realizację programu „POZNAJ SIEBIE, PRACA 
CZEKA NA CIEBIE”/. 
 
 Dochody ogółem na 2011 rok zaplanowano w wysokości 8.259.760 zł, w tym: 

a) dochody bieżące w wysokości 6.752.865,00 zł, 
b) dochody majątkowe w wysokości 1.506.895,00 zł. 
 

Źródłami dochodów własnych w 2011 w wysokości 2.872.227 zł, będą: 
1) wpływy z podatków lokalnych w wysokości 1.222.166 zł, 
2) wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 85.000 zł, 
3) wpływy z opłat w wysokości 67.300  zł : 

a) skarbowej, targowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych 
ustaw oraz z różnych opłat zaplanowano na poziomie wpływów za 2010 rok i wynosić będą 
24.300 zł, 

b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych w wysokości 43.000 zł, 
4) wpływy z usług 126.200 zł; 

- ze sprzedaży wody – 90.000 zł, 
            - za  wywóz nieczystości 1.200 zł, 
            - ze sprzedaży obiadów w szkole - 35.000 zł, 
3)  dochody z majątku gminy w wysokości 358.700 zł, z tego: 

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 7.500 zł, 
wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1.200 zł, 
czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów 100.000 zł, 
wpływy za nieruchomości - grunty gminne zajęte pod trasę szybkiego ruchu 250.000zł. 

4) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) 5 zł oraz kwota 2.000 zł z tytułu egzekucji 
funduszu alimentacyjnego, 
5) pozostałe dochody: 
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- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z rozliczenia inwestycji wodociągowej za rok 2010 – 

270.000 zł, 

 - odsetki od środków na rachunkach bankowych -30.000 zł, 
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności do budżetu – 10.800 zł, 
6) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego 
podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2011 roku wynosić będzie 697.056 zł, natomiast udział 
gminy  we  wpływach  z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu 
państwa zaplanowano w kwocie 3.000 zł. 

 
Subwencja ogólna na 2011 rok wynosić będzie 2.928.262 zł, z tego: 

 część wyrównawcza 1.144.491 zł, 

 część oświatowa 1.783.771 zł. 
 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na 
podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z   budżetu państwa zaplanowano według 
danych przedstawionych przez  Łódzki Urząd  Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze. 
Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 917.076 zł oraz                 
dofinansowanie zadań własnych w kwocie 68.300 zł, dotyczą: 

 realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 39.578 zł, 
 realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 945.384 zł, z tego: 

 świadczenia rodzinne  i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 875.013 zł, 
 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej – 3.616 zł, 
 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.722 zł, 
 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 49.264 zł. 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE: 
 dotacja z PROW na przebudowę OSP w Jeruzalu – 308.831 zł, 
 dotacja z PROW na budowę SUW wraz z siecią wodociągowa w Paplinie – 948.064 zł. 

Zadania te były zrealizowane w 2010 roku a na wyprzedzające finansowanie była zaciągnięta 
pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Dotacje celowe ze środków UE w ramach POKL wpłyną w kwocie 217.000 zł, z przeznaczeniem na 
realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach /167.000 zł/ i projektu „POZNAJ SIEBIE, PRACA CZEKA 
NA CIEBIE”/50.000 zł/. 
 
Wydatki budżetu gminy na rok 2011 zaplanowano w wysokości 12.309.440 zł. 
Zaplanowano kwotę 6.087.157 zł  na wydatki inwestycyjne oraz kwotę 6.222.283 zł na wydatki 
bieżące. 
 
Globalną  kwotę wydatków w wysokości 12.309.440 zł przeznacza się na: 
1) wydatki bieżące  6.222.283 zł, w tym: 
 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2.824.761 zł, 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.542.406 zł, 
 b) dotacje na zadania bieżące – 567.764 zł, 
 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.045.352 zł, 
 d) wydatki na programy realizowane ze środków UE program POKL – 217.000 zł 
 e) obsługę długu gminy – 25.000 zł, 
2) wydatki inwestycyjne 6.087.157  zł, z tego: 

 II etap wodociągowania północno-zachodniej części gminy Kowiesy (budowa wodociągu w 
miejscowości Chełmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska)   2.583.196 zł,   

 Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Chrzczonowicach 
(cz. zachodnia),  Paplinku i Lisnej – zabezpieczona kwota to 80.000 zł, 

 przebudowa drogi gminnej Pękoszew- Wędrogów /I etap/   1.943.000 zł, 
 Remont drogi gminnej w Ulaskach, relacji Ulaski-Adamowice – 270.000 zł, 
 przebudowa drogi gminnej Lisna -Paplinek - Chrzczonowice (na rok 2011 zapewniono środki 

w wysokości 10.000 zł, na kolejne podziały działek – poszerzenie pasa drogowego), 
 przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne 

mieszkańców wsi – 10.000,00 zł. 
 rozbudowa strażnicy OSP w Paplinie na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi - 
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koszt zadania w 2011 roku to 1.002.765 zł, na realizację tej inwestycji została pozyskana 
dotacja w ramach PROW, 

 budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich i Nowym Lindowie- 18.606 zł, 
 instalacja klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy - 5.000 zł, 
 budowa systemu informatyczego w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów  - 12.643 zł, 
 doposażenie placu zabaw w Chrzczonowicach – 4.214 zł, 
 modernizacja placu przy OSP Jeruzal – 70.000 zł; jest to realizacja w ramach Odnowy wsi (do 

pozyskania z LGD Kraina Rawki) oraz funduszu sołeckiego. 
 

Rozchodami budżetu 2011 roku  w łącznej kwocie 1.301.384 zł, będzie: 
 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 85.392 zł, 
 spłaty pożyczek  otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem   środków 

pochodzących z budżetu UE – 1.215.992 zł. 
 

Przychody budżetu: 
 wolne środki z roku ubiegłego – 600.000 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek z BGK, 
 kredyty i pożyczki planowane są w kwocie 4.751.064 zł, a przeznacza się je na pokrycie 

deficytu budżetu w wysokości 4.049.680 zł, oraz na spłatę rat kredytu i pożyczek w wysokości 
701.384 zł. 

 
Przychodami w 2011 roku będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 
4.261.064 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 490.000,00 zł /na wyprzedzające finansowanie 
zadania pn. Rozbudowa OSP w Paplinie na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców wsi/ oraz 
wolne środki /600.000 zł/ jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
 
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 12 
radnych.  12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 17 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, 
która na wstępie podkreśliła, że projekt uzyskał pozytywną opinię na wczorajszym posiedzeniu komisji 
rady gminy. Następnie pani Skarbnik wyjaśniła, że przedmiotowy kredyt zostanie przeznaczony na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 
700.000,00 zł. Ogólna kwota zobowiązań to 1.301.834,00 zł z tym, że 601.384,00 zostanie pokryte z 
wolnych środków  z lat ubiegłych. Przedmiotowy kredyt zostanie spłacony  w latach 2011 – 2018 a 
środki na spłatę rat kredytu wraz z odsetkami  zostaną  zaplanowane  w budżetach lat, w których 
przypadają spłaty kredytu. Wybór banku nastąpi w trybie ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 
Podjęcie czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu dokona Wójt Gminy – Andrzej 
Józef Luboiński.                          
 
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 12 
radnych.  12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 18 

Kolejny punkt to przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy – stanowi ono załącznik nr  7 do 
protokołu.  

Ad. 19 

Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.  
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Nie zgłoszono ustnych interpelacji i zapytań. Radny  Andrzej Krajewski, radna Barbara Białek, 
radny Bogdan Mioduszewski i radny Wiktor Machałowski zgłosili pisemne propozycje remontu 
dróg, które będą rozpatrzone na jednym z kolejnych posiedzeń komisji rady gminy /załącznik nr 8 do 
protokołu/. 

Ad. 20 

Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy przedstawiła obecnym pismo Dyrektor Publicznego Gimnazjum 
w Jeruzalu dotyczące budowy w roku bieżącym boiska typu „Orlik” przy gimnazjum. Pani 
Przewodnicząca poinformowała obecnych, że przedmiotowa sprawa była omawiana na wczorajszym 
posiedzeniu komisji. Radni, biorąc pod uwagę  koszt inwestycji w kontekście uchwalanego budżetu 
gminy, wysokość środków zaplanowanych na 2011 rok na zadania inwestycyjne oraz priorytetowość 
zadań wodociągowych i drogowych, uznali, że gmina nie możliwości finansowych aby podjąć się 
realizacji budowy obiektu w roku bieżącym. 

Następnie głos zabrał pan Wójt, który wskazał także na aspekt lokalizacji obiektu – oddalenie od 
centrum gminy, na wysokie koszty utrzymania kompleksu /koszt energii elektrycznej, zatrudnienie 
trenera, konserwacja nawierzchni boisk – ok. 60 tys. rocznie/ i warunki związane z realizacją projektu i 
po jego realizacji /kontrole/. Pan Wójt podkreślił, że budowa boiska dla uczniów gimnazjum jest 
potrzebna ale czy dla obecnie 80 uczniów musi to być „Orlik”?. Czy może lepiej zwykłe boisko 
trawiaste? Na te pytania musimy odpowiedzieć aby podjąć decyzję jakie boisko ma być w Jeruzalu. 
Pan Wójt podkreślił, że z całą pewnością „Orlik” przydał by się mieszkańcom gminy i uczniom szkoły w 
Kowiesach. Niestety istnieje problem z pozyskaniem gruntu od osoby prywatnej.  Pan Wójt nadmienił, 
że reorganizacja oświaty przeprowadzona w latach 2005-2007 pozwoliła gminie na zmniejszenie 
wydatków ponoszonych na oświatę, jednakże niski przyrost naturalny i związana z tym kwota 
subwencji oświatowej /uzależniona m.in. od liczby uczniów/ nie wystarcza na pokrycie wszystkich 
wydatków. Konieczna jest  odgórna reforma systemu oświaty w tym systemu wynagradzania 
/nauczyciel jako urzędnik administracji finansowany z budżetu Państwa, samorząd pokrywa koszty 
eksploatacji obiektów oświatowych/. Pan Wójt zaakcentował, że ponad 350 gmin wiejskich nie może 
zaciągać zobowiązań finansowych na pokrycie bieżącej działalności /ograniczenia wynikające z 
ustawy o finansach publicznych/.  

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński podkreślił, że nieuwzględnienie w tegorocznym budżecie 
budowy boiska przy gimnazjum w Jeruzalu nie oznacza, że o sprawie zapomnimy i zaapelował do 
radnych i Wójta o rozważenie zaplanowania urządzenia boisk przy gimnazjum w przyszłorocznym 
budżecie. Wiceprzewodniczący wskazał również na niekorzystne dla gmin wyniki przeprowadzonych  
kontroli NIK - w ramach I i II etapu (2008-2009) rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na 31 
skontrolowanych gmin tylko dwie wybudowały boiska bez zarzutu. We wszystkich pozostałych 
kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości w prowadzonych inwestycjach. 

Pracownik ds. obsługi rady gminy poinformował obecnych, że w związku z wystąpieniem przesłanki 
wygaśnięcia mandatu radnego /niezłożenie przez radnego Marka Rek oświadczenia o stanie 
majątkowym w ustawowych terminach/ na kolejnej sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień 
co do przyczyny niezłożenia oświadczenia. Uchwała zostanie przesłana do Wojewody i Komisarza 
Wyborczego. Oznacza to, że zostaną zarządzone wybory uzupełniające do rady gminy.  

Pan Wójt zaapelował do sołtysów aby na zebraniach wiejskich, na których zostanie dokonany wybór 
sołtysów i rad sołeckich, mieszkańcy wypowiedzieli się w kwestii wspólnot gruntowych i zadecydowali 
o przeznaczeniu gruntów już skomunalizowanych. 

Pracownik ds. obsługi rady gminy poprosił sołtysów aby na zebraniach zostały wybrane osoby, które 
zostaną zobowiązane do realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2011 roku. 

Pracownik ds. obsługi rady gminy przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych do dnia 30 kwietnia. Radnym nieobecnym na posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym 
rozdano druki oświadczeń majątkowych. 
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Sołtys Turowej Woli Barbara Skrzeczyńska zasygnalizowała zarwanie przepustu w drodze 
powiatowej koło jej posesji i świeże ubytki w nawierzchni tej drogi, jak również niedrożność przepustu 
koło p. Rogozińskiego. 

Pan Wójt zapewnił, że wszystkie uwagi dotyczące dróg powiatowych zostaną przekazane do 
starostwa i podkreślił, że przepusty przy drogach gminnych dochodzących do dróg powiatowych 
zostaną uzupełnione lub wymienione /m.in. na Jakubowie i Kolonii Wędrogowskiej/. 

Sołtys Chrzczonowic Włodzimierz Cybulski zasygnalizował istnienie ubytku w nawierzchni drogi 
krajowej nr 8 koło p. Orzechowskich na jezdni w kierunki Rawy Mazowieckiej /dziura w nawierzchni/. 

Pan Wójt wyjaśnił, że należy to zgłosić do zarządcy drogi czyli GDDKiA Oddział w Łodzi. Przy okazji 
pan Wójt nadmienił, że trwają rozmowy z GDDKiA Oddział w Łodzi w przedmiocie zakupu destruktu i 
pozyskania w formie darowizny przepustów z remontu DK nr 8. 

Pan Wójt poinformował obecnych, że gmina ma podpisaną umowę na odbiór padłych zwierząt – dane 
adresowe udostępnia p. Z. Jakubiak. 

Sołtysi otrzymali: 

 plakaty i ulotki dotyczące bezpłatnych szkoleń dla rolników oraz ich domowników w ramach 
projektu „START poza Rolnictwo” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS /kursy 
zawodowe, doradztwo zawodowe, kurs jęz. angielskiego, Indywidualny Plan Działania/, 

 informację dotyczącą przerwy w dostawie prądu w dniu 28 lutego br. 

 
Ad. 21 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie V Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 
Zakończenie sesji godz. 16.00 
 
Protokołowała:                 Przewodnicząca 
                                                                                                       Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska- Nowak 

       /-/ Barbara Kowalska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 


