
Protokół z IX Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 25 sierpnia 201 I roku 

P R O T O K Ó Ł Nr IX/2011 

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 sierpnia roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13.00 

Zakończenie Sesji godzina 16.00 
Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 15 

W sesji uczestniczyło 15,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 Lubolńskl - Wójt Gminy 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy 
Pani Teresa Słoma - Sekretarz 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. 

Ad.2 
W następnej kolejności Pani Przewodnicząca poprosiła Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Komisji 
Wyborczej o zabranie głosu i wręczenie radnej Jadwigi Gołębiewskiej zaświadczenia o wyborze do 
Rady Gminy. 
Pani Krystyna Oziębło - Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kowiesach 
serdecznie pogratulowała Pani Jadwidze Gołębiewskiej wyboru do Rady Gminy w wyborach 
uzupełniających, odczytała treść protokołu wyników wyborów i wręczyła izaświadczenie o wyborze. 
Pani Przewodnicząca podziękowała pani Krystynie Oziębło za wystąpienie i poinformowała, iż zgodnie 
z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym, radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu 
składają ślubowanie. Wobec powyższego poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała treść roty, po 
czym radna Jadwiga Gołębiewska wypowiedziała słowo „ślubuję" i dodała „Tak mi dopomóż Bóg". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, iż od tej chwili radna Jadwiga GQłębiewska ma pełne prawo 
wykonywać mandat radnego. 

Ad.3 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 
na stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych. 

Ad.4 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła porządek obrad: 

Porządek Sesji: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Złożenie ślubowania przez radną Jadwigę Gołębiewską. 
3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
6. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i 

przedmiotu działania Komisji Rolnictwa. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na 

kadencję 2012 - 2015. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników. 
1 O. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie nadania statutów sołectwom gminy 

Kowiesy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Kowiesy. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi lokalnej przebiegającej przez obszar gminy 
Kowiesy do kategorii dróg gminnych. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2014. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu roku 2011. 
17. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku i 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć. 

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

Z wnioskiem o zmianę porządku wystąpił pan Andrzej Józef Luboińskl - Wójt Gminy, który 
wnioskował o dodanie po punkcie 16 obrad punktu 17 - podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia 
przedterminowych wyborów sołtysów /w związku z wygaśnięciem mandatów sołtysów sołectw Jeruzal
Wólka Jeruzalska i Janów/. 

Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku glosowało 15 
radnych, nikt nie głosował przeciwko, nikt od głosu się nie wstrzymał. Wniosek został przyjęty 15 
głosami. 

Po zmianach porządek obrad przestawia się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Złożenie ślubowania przez radną Jadwigę Gołębiewską. 
3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
6. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i 

przedmiotu działania Komisji Rolnictwa. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na 

kadencję 2012 -2015. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników. 
1 O. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom gminy 

Kowiesy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Kowiesy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiących własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi lokalnej przebiegającej przez obszar gminy 

Kowiesy do kategorii dróg gminnych. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2014. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu roku 2011. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysów. 
18. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku i 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 
20. Wolne wnioski i informacje. 
21. Zamknięcie obrad. 
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Ad.5 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z VIII Sesji Rady Gminy z dnia 17 czerwca 
2011 roku. Z uwagi na fakt, iż protokół był przesiany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. 
Przy braku uwag do protokołu przystąpiono do jego przyjęcia w drodze glosowania. W glosowaniu 
jawnym za przyjęciem protokołu glosowało 15 radnych, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Protokół został przyjęty 15 glosami. 

Ad.6 
Kolejny punkt to informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca oddała głos 
Wójtowi Gminy, który przedstawi! informację z działalności między sesjami jak poniżej. 

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych. 
1. Trwają prace komisji odbioru wybudowanej drogi gminnej Nr 115152E w Pękoszewie. 

Zakończenie prac komisji winno nastąpić w przyszłym tygodniu. 
2. Modernizacja drogi w U laskach została zakończona i odebrana przy udziale mieszkańców wsi. 
3. Destrukt asfaltowy złożony na placu w tartaku w Kowiesach został w całości rozwieziony na 

drogi lokalne. 
4. Oświetlenie uliczne w Nowym Lindowie zostało wykonane i odebrane. Zostały złożone 

wymagane dokumenty do PGE Dystrybucja Rejon Żyrardów w celu odebrania i założenia 
licznika. 

5. Z Zakładem Remontowo-Budowlanym „GRAD" została podpisana umowa na realizację 
zadania „Rozbudowa OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Paplin". Plac 
budowy został przekazany wykonawcy. Prace budowlane są prowadzone i w przyszłym 
tygodniu będzie montowana konstrukcja dachu na budynku. 

6. W przetargu na wykonanie sieci wodociągowej w: Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej 
wzieło udział 8 firm. 

Lp. NAZWA FIRMY KWOTA BRUTTO 

1 „WODROL" Kiełczów 4.120.000,00 zł 
2 „MALBUD" Krosno 3.812487,56 zł 
3 Zakład Usluaowv Wodno-Kanalizacvinv Osiecinv 1.644.426,21 zł 
4 Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gazowych 

1.776.000,00 zł Sitkówka-Nowinv 
5 „BANGO" Brochocinek am. Radzanowo 1.844.263,57 z! 
6 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 

1.955.85,00 z! „MELBUD" Skierniewice 
7 Z.U.H. Sobczvk Brudzów 16 2.647.315,94 zł 
8 Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych 

3.216.363,90 zł „TOMPEX" Brzezinv 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny Osięciny" P. 
Bartczaka za kwotę 1.644.426,21 z!. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację 
tego zadania. Sieć wodociągowa jest budowana od 20 lipca. Na dzień 23 sierpnia zostało 
wykonane ponad 8 km sieci wodociągowej. 

7. Trwają prace projektowe sieci wodociągowej dla wsi: Lisna, Paplinek, części Chrzczonowic i 
części Wędrogowa. Obecnie projektanci zbierają zgody na przebieg sieci wodociągowej w 
gruntach osób prywatnych. 

8. Została podpisana umowa z projektantem wyłonionym w drodze zbierania ofert na wykonanie 
projektu „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej". Projekt 
rzutu przyziemia i rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń został skonsultowany z 
przedstawicielami miejscowości Wola Pękoszewska w osobach pani Zuzanny Dudziak
radnej, pana Bolesława Wacławek- sołtysa sołectwa i pana Marka Wróblewskiego- prezesa 
OSP Wola Pękoszewska. 

9. W przetargu na dowóz dzieci do szkól na terenie gminy Kowiesy wzięła udział tylko jedna 
firma tj. PKS sp. z o. o. ze Skierniewic. Jest miesięczny wzrost o 1.617 zł ale obecnie będzie 
dowożone 208 dzieci /w zeszłym roku dowożone było 198/ oraz podatek VAT jest o 1 % 
większy. 
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li. Sprawy bieżące: 
1. Jest ogromny problem z zatrudnieniem z terenu gminy osób bezrobotnych w ramach robót 

publicznych w Urzędzie Gminy na stanowisku robotnika gospodarczego. Przez 3 m-ce 
rozmawiałem z Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach, aby Gminie Kowiesy 
sfinansować zatrudnienie dwóch osób przez okres 5 miesięcy w ramach skierowania na 
roboty publiczne. Mogliśmy od lipca zatrudnić dwie osoby ale z kilkunastu wskazanych przez 
PUP kandydatów, którzy spełniali wymagane kryteria udało się pozyskać tylko jedną osobę. 
Od 25 lipca w ramach robót publicznych na stanowisku robotnika gospodarczego jest 
zatrudniony Pan Daniel Witczak z Pękoszewa. Inne skierowane osoby powoływały się na stan 
zdrowia lub wolały być wykreślone z rejestru bezrobotnych. 

2. W dniu 5 lipca pracowała komisja konkursowa na wyłonienie kandydata na stanowisko 
dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu. Komisja konkursowa składała się z 8 osób tj. 
dwóch przedstawicieli Kuratorium, przedstawiciela ZNP- Oddział Skierniewice, 
przedstawiciela Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, przedstawiciela 
Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i trzech przedstawicieli organu 
prowadzącego. Przedstawiona przez kandydatkę aplikacja zyskała aprobatę/ w głosowaniu 
tajnym uzyskała 8 głosów/. 

3. GGDKiA Oddział w Łodzi w dniu 19 lipca dostarczyła kontener mieszkalny dla Pana Józefa 
Buczak, który został ustawiony na działce w Zawadach. Działka jest własnością gminy 
Kowiesy od marca br. 

4. W dniu 29 lipca w tej sali odbyła się uroczyste zakończenie projektu z Kapitału Ludzkiego 
„Poznaj siebie praca czeka na Ciebie". Cały koszt projektu tj. 50 tys. pozyskała gmina 
Kowiesy. W projekcie wzięło udział 10-cioro mieszkańców gminy. 

5. Cały czas trwa rozwiązywanie problemów z dojazdem do posesji i do pól mieszkańców gminy 
w związku z przebudową DK nr 8 do parametrów drogi ekspresowej. 

6. Prowadzone są negocjacje z GDDKiA Oddział w Łodzi w sprawie pozyskania kostki brukowej 
z przebudowywanej DK nr 8. 

7. Zostały podpisane akty notarialne z darczyńcami gruntu na poszerzenia pasów drogowych 
dróg na terenie gminy Kowiesy: 
- Franciszków działka 29/1 o pow. 0,0655 ha, 
- Michałowice działka 80/1 o pow. 0,0130 ha, 
- Michałowice działki 83/1 i 87/6 o łącznej pow. 0,0203 ha, 
- Chrzczonowice działki 67/1 i 72/3 o łącznej pow. 0,0745 ha, 
- Chrzczonowice działka 66/1 o pow. 0,0527 ha, 
- Nowy Lindów działki 27/3, 28/1,29/1 o łącznej powierzchni O, 1331 ha. 
Łączna powierzchnia gruntów to 0,3591 ha. 

8. Gminna Komisja ds. szacowania strat w uprawach sadowniczych zakończyła pracę. 
Szacunków strat dokonano w 162 gospodarstwach na łącznej powierzchni upraw 982, 12 ha. 
Łączna kwota oszacowanych strat wyniosła 7.660. 704,00 zł. 

9. W dniu 3 lipca na byłym boisku w Paplinie odbyły się Gminne zawody pożarnicza-sportowe 
drużyn męskich i kobiecych. Przed rozpoczęciem zawodów, złożyła protest i nie wzięła 
udziału w zawodach drużyna męska z OSP Turowa Wola. Zawody drużyn męskich wygrała 
OSP Paplin, li miejsce przypadło OSP Jeruzal, Ili miejsce wywalczyła OSP Wola 
Pękoszewska, IV miejsce zajęła OSP Lisna. Drużyny kobiece: I miejsce - OSP Paplin, li 
miejsce zajęła OSP Wola Pękoszewska. Organizatorem zawodów byli druhowie z OSP 
Jeruzal, którym za przygotowanie boiska i sprawne przeprowadzenie zawodów serdecznie 
dziękuję. Obsługę sędziowską zapewniła nam Miejska Jednostka PSP w Skierniewicach. Tym 
razem pogoda dopisała i było bardzo dużo mieszkańców gminy kibicujących swoim 
jednostkom. 

10. W minioną niedzielę tj. 21 sierpnia w Makowie odbyły się dożynki powiatu skierniewickiego. 
Gminę Kowiesy reprezentowały: 

• grupa wieńcowa-mieszkańcy wsi Pękoszew, 
• oraz Stowarzyszenie Rozwoju wsi Stary Wylezin /przygotowanie stoiska/ .. 

Dziękuję wszystkim Państwu za prace promujące gminę Kowiesy. 
11. Rozpoczęły się prace firmy przygotowującej koncepcję przebudowy Centralnej Magistrali 

Kolejowej (CMK) od Grodziska Mazowieckiego do Zawiercia do prędkości przejazdu 300 
km/h. 
Odnośnie przebiegu dróg technologicznych wydaliśmy opinię negatywną z uwagi na brak 
rozwiązań przebiegu drogi powiatowej po drodze technologicznej i propozycję wygrodzenia 
terenów CMK wraz drogami technologicznymi tylko dla kolei. 
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Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 12 lipca byłem w Łodzi: 

- u Pana Marszałka Artura Bagińskiego odnośnie terminu zakończenia prac przy weryfikacji 
wniosków złożonych w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", 
- w Departamencie PROW podpisałem aneks do umowy z Marszałkiem Województwa na 
realizację zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeruzalu", 
- dostarczyłem umowy do WFOŚiGW w Łodzi. 

2. Brałem udział w posiedzeniu Rady Programowej LGD Kraina Rawki, gdzie ocenialiśmy 
wniosek złożony w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wniosek 
otrzymał pozytywną ocenę. 

3. Dnia 14 lipca brałem udział w Skierniewicach w Konferencji „Rola Miast Powiatowych
Biegunów Wzrostu, w systemie osadniczym Województwa Łódzkiego". 
Urząd Marszałkowski reprezentowali: 
a. P. Marcin Bugajski- członek Zarządu Województwa Łódzkiego, który omówił założenia do 

pozyskiwania środków przez lokalne samorządy w perspektywie 2014-2020. Według 
założeń uzyskają pomoc, tylko duże projekty w partnerstwie wielu samorządów. 

b. P. Anna Szymańska- Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, która 
przedstawiła zagadnienie pn. ,,Równoważenie systemu osadniczego i poprawa spójności 
terytorialnej regionu Łódzkiego-potencjał i kierunki rozwoju miast powiatowych w 
kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz ustaleń 
aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego". 

c. Pani Agnieszka Bednarska-Bernatek- Departament Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi przedstawiła zagadnienie pn. ,,Możliwości wykorzystania 
środków unijnych w procesie rozwoju regionalnych ośrodków wzrostu". 

Pan prof. dr hab. Franciszek Adamicki- Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 
przedstawił obecną sytuację instytutu po połączeniu oraz główne prace instytutu i kierunki 
rozwoju. 
Na konferencji wystąpili również Pani Dorota Rutkowska- Poseł na Sejm RP, Pan Leszek 
Trębski- Prezydent Miasta Skierniewice, Pan Mirosław Belina- Starosta Powiatu 
Skierniewickiego oraz pracownicy referatów Urzędu Miasta Skierniewice. 
Na koniec konferencji była możliwość zadawania pytań. Moje pytanie dotyczyło lokalizacji 
lotniska w Polsce centralnej- kiedy będzie jakakolwiek decyzja, gdyż lokalizacja „Babsk" 
powoduje wysiedlenie części mieszkańców trzech wiosek więc po co budować tam 
infrastrukturę komunalną przez gminę. 
Nie otrzymałem niestety wiążącej odpowiedzi, kiedy i czy w ogóle będzie decyzja w tej 
sprawie. 
Inni koledzy wójtowie pytali o przebieg szybkiej kolei „ Y" Warszawa-Łódź-Poznań-Wrocław, 
która ma być realizowana w latach 2016-2020 a do dnia dzisiejszego nie jest wyznaczony 
przebieg. 

4. Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze na terenie 
gminy Nowy Kawęczyn. Zadanie było realizowane przy udziale środków finansowych z PROW 
i WFOŚiGW w Łodzi oraz budżetu gminy. 

5. W dniu 10 lipca wspólnie z informatykiem Urzędu Gminy byłem na spotkaniu u Starosty 
Rawskiego, gdzie została przedstawiona propozycja udziału gminy Kowiesy w wspólnym 
projekcie pozyskania środków z Programu Innowacyjna Gospodarka, Priorytet. 
Społeczeństwo informacyjne 
- zwiększenie innowacyjności gospodarki, na realizację przez gminę projektu pod nazwą 
„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym". 

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawienie informacji między sesjami. Pani Przewodnicząca 

podziękowała Panu Wójtowi za przedstawione informacje i w związku z brakiem pytań przeszła do 
kolejnego punktu obrad. 

Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, ustalenia składu 
osobowego i przedmiotu działania Komisji Rolnictwa. 
Omówienia projektu uchwały dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że na wskutek wygaśnięcia mandatu 
radnego pana Marka Rek pojawiła się konieczność uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa 
powołanej uchwałą Nr 1/5/1 O Rady Gminy Kowiesy z dnia 02 grudnia 201 O roku w sprawie powołania, 
ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Rolnictwa. Do składu komisji w miejsce 
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pana Marka Rek powołuje się panią Jadwigę Gołębiewską. Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały 
zyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu wczorajszym. 

Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały i głosowania. W glosowaniu jawnym nad 
projektem uchwały udział wzięło 15 radnych. 15 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie 
głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwala została podjęta 15 glosami. 

Ad.8 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów 
na ławników na kadencję 2012 -2015. 
Omówienia projektu dokonała pani Sekretarz, która wyjaśniła, że zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 27 
lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych wybory ławników odbywają się najpóźniej w 
październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed 
przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespól, który przedstawia na sesji rady gminy swoją 
opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 
określonych w ustawie. Zgodnie z projektem zadaniem Zespołu będzie ocena zgłoszeń kandydatów 
na ławników pod względem spełnienia wymogów określonych w art. 162 § 1 i art. 162 § 2-5 ustawy z 
dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz przedstawienie Radzie Gminy 
wniosków z przeprowadzonej oceny, jak również przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych 
kandydatach w terminie nie późniejszym niż w dniu wyborów ławników. Pani Sekretarz wskazała, że 
na wczorajszym posiedzeniu komisji został wskazany skład zespołu w osobach radnego Bogdana 
Mioduszewskiego, radnej Wiesławy Olszewskiej i radnej Elżbiety Adamczyk. 

Do omawianego projektu uchwały radni nie mieli żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do 
odczytania treści projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 
radnych. 15 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 15 głosami. 

Ad.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na 
ławników. 

Omówienia projektu dokonała pani Sekretarz, która wyjaśniła, że zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) 
Rada Gminy występuje do Komendanta Wojewódzkiego Policji w celu zasięgnięcia informacji o 
kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2012-2015 roku /informacje o 
kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie 
do objęcia stanowiska sędziowskiego/. W związku z tym należy upoważnić Przewodniczącą Rady 
Gminy do przekazania danych osobowych kandydatów na ławników, a mianowicie: imię (imiona) i 
nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, miejsce 
zamieszkania, miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania. 

Do omawianego projektu uchwały radni nie mieli żadnych uwag wobec czego przystąpiono do 
odczytania treści projektu uchwały i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 
radnych. 15 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwala została podjęta 15 głosami. 

Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie nadania statutów sołectwom 
gminy Kowiesy. 
Omówienia projektu dokonała pani Sekretarz, która wyjaśniła, że z uwagi na niską frekwencję na 
zebraniach mieszkańców sołectw proponuje się zmianę postanowień § 19 ust. 2 statutów sołectw 
stanowiących załączniki nr 1 - 24 do uchwały Nr IV/18/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2007 
roku w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy. Zebranie Wiejskie jest upoważnione 
do przeprowadzania wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności, co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania osób. Zgodnie z dotychczasową regulacją w przypadku braku 
określonego powyżej quorum, następne zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się w drugim 
terminie wyznaczonym przez mieszkańców obecnych na pierwszym zebraniu i jest prawomocne, bez 
względu na liczbę obecnych na Zebraniu. Proponuje się by w przypadku braku quorum, zebranie 
mogło odbyć się w drugim terminie tego samego dnia pół godziny później i było prawomocne, bez 
względu na liczbę mieszkańców w nim uczestniczących. Pani Sekretarz nadmieniła, że w dniu 19 
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maja 2011 roku Rada Gminy Kowiesy podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw. Przedmiotowa uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym w dniu 4 lipca 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 194, poz. 1964). Zgodnie 
z 9 cyt. uchwały weszła ona w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Zgodnie z § 2 
przedmiotowej uchwały przeprowadzono konsultacje społeczne w terminie 7 dni od dnia wejścia 
wżycie uchwały czyli w okresie od 18 do 24 lipca 2011r. W okresie konsultacji nie zgłoszono żadnych 
opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów 
sołectwom gminy Kowiesy. Pani Sekretarz nadmieniła, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy uzyskał pozytywną opinię wszystkich członków 
komisji biorących udział we wczorajszym posiedzeniu. 

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. 11 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Kowiesy. 
Omówienia projektu uchwały dokonała pani Sekretarz, która wyjaśniła, że zgodnie z przepisami 
ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gmina podejmuje działania na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole 
interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 
Przedmiotowa uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Uchwalając tą uchwałę realizuje 
się postanowienia przyjętego na poprzedniej sesji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Do omawianego projektu radni nie zgłosili 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.12 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. 
Omówienia uchwały dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że przedmiotem dzierżawy są działki będące 
własnością gminy położone w obrębach Kowiesy /7 działek na osiedlu/, w Jeruzalu /część działki 
283/1/, w Lisnej /część działki 30/5/ oraz w Borszycach /3 działki/. Wymienione nieruchomości są 
dzierżawione przez osoby fizyczne na podstawie umów dzierżaw sporządzonych na okres do lat 
trzech, które wygasają z dniem 1 września 2011 roku. Dzierżawcy wnioskują o zawarcie kolejnych 
umów. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm.) uchwała Rady Gminy jest wymagana w przypadku, 
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Pan Wójt wskazał, że projekt uchwały zyskał akceptację 
wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu w dniu wczorajszym. 

Do omawianego projektu radni nie zgłosili 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.13 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi lokalnej przebiegającej przez obszar 
gminy Kowiesy do kategorii dróg gminnych. 
Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że droga lokalna w Zawadach (nr ewid. działek 
206/8, 154, 102 oraz część działki nr ewid.196/4) łączy DK Nr 70 z drogą dojazdową wzdłuż DK Nr 8. 
Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115 z póżn.zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych 
kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 
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wewnętrznych. Uchwałą Nr 33/2011 z dnia 29.06.2011 r. Zarząd Powiatu w Skierniewicach wyraził 
pozytywną opinię w sprawie zaliczenia przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych. 
Proponowana do zaliczenia do kategorii dróg gminnych droga lokalna w Zawadach spełnia wymogi 
określone w art. 7 ust.1 ustawy o drogach publicznych. Aby znalazły zastosowanie przepisy 
specustawy i aby móc przystąpić do realizacji inwestycji droga musi mieć nadaną kategorię drogi 
gminnej. Kwestie projektowe i proceduralne należą do gminy, natomiast koszty inwestycji poniesie 
firma JHM, zgodnie z zawartym porozumieniem. Było zorganizowane spotkanie inwestora z 
właścicielami działek (osoby prywatne), które wyraziły zgodę na sprzedaż gruntów na poszerzenie 
pasa drogowego. W przyszłości na gruntach będących własnością JHM powstanie centrum 
logistyczne. Pan Wójt podkreślił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wczorajszym 
posiedzeniu komisji przez wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu. 

Do omawianego projektu radni nie zgłosili 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.14 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2014. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Skarbnik, 
która na wstępie omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 
2011 rok w związku z tym, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy są 
związane ze zmianami budżetu i w budżecie gminy. 
Dochody zwiększa się o kwotę 225.056,67 zł, w tym: 

• 142.577 zł - opłata eksploatacyjna należna gminie za wydobywanie kopalin ze żwirowni w 
Papli nie, 

• 14.235 zł- dotacja z GUS na obsługę spisu ludności, 
• 42.288,67 zł - refundacja 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 

2010 roku, 
• 23.626 zł - zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy na remonty w szkołach, 
• 2 330,00 zł - zwiększenie dotacji na dożywianie. 

W wydatkach: 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Zwiększa się plan wydatków na obsługę spisu ludności - 14.235 zł, 
Zwiększa się plan wydatków na remonty w szkołach - 23.626 zł, 
Zwiększa się plan wydatków na dożywianie - 2.330 zł, 
zwiększa się plan na wydatki na remonty dróg gminnych (dostawa destruktu) o kwotę 
317.288,67 zł /zwiększenie kredytu o 300.000,00 zł/, 
zwiększenie planu w dostarczaniu wody o kwotę 5.000 zł, 
zwiększenie planu wydatków na obsługę nieruchomości gminnych- 1 O.OOO zł, 
zwiększenie planu wydatków na obsługę zadłużenia- 5.000 zł 
zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące w OSP - 5.000 zł, 
zwiększa się plan wydatków na zajęcia pozalekcyjne w szkołach o kwotę 10.000 zł (środki te 
będą zrefundowane po otrzymaniu dotacji z POKL), 
zmniejsza się kwotę 959.369,65 zł w zadaniu budowy wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i 
Wólce Jeruzalskiej (po przetargu budowa wodociągu wyniesie 1.665.000,35zł). 

Radny Ireneusz Bedełek skierował pytanie do Wójta, czy nie można zaciągnąć większego kredytu i 
zakupić większej ilości destruktu? Możemy zainwestować 800.000,00 zł w roku na inwestycje. Może 
zwiększyć kwotę kredytu o kolejne 100.000,00 zł i przesunąć środki na destrukt? Radny nadmienił, że 
mieszkańcy Wycinki Wolskiej wystąpili do Rady Gminy i Wójta z wnioskiem o uwzględnienie potrzeb 
tego sołectwa w zakresie remontu dróg na terenie sołectwa. Destrukt jest dobrym materiałem - odejdą 
naprawy bieżące. 

Sołtys Włodzimierz Cybulski wskazał, że dobrze było by pozyskać jak najwięcej destruktu na drogi 
gminne. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński podkreślił, że pozyskanie destruktu nie jest prostą sprawą. 
Może nie być już więcej takiej okazji jak w tym roku /destrukt z przebudowy trasy/ ale gdyby pojawiła 
się możliwość pozyskania jeszcze 5 tys. ton to spróbujemy. 
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Sołtys Maciej Zieliński zaznaczył, że pytanie zostało skierowane do Wójta i to Wójt powinien udzielić 
na nie odpowiedzi. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wskazał, że sołtys zabrał głos bez pozwolenia. 

Radny Ireneusz Bedełek poparł stanowisko sołtysa Macieja Zielińskiego. 

Pan Wójt wskazał, że nie ma się co unosić i kłócić. Na przyszły tydzień zaplanowane jest spotkanie z 
panami Arturem Cisowskim - Zastępcą Dyrektora Kontraktu z firmy Bilfinger Berger Budownictwo 
S.A. /wykonawca przebudowy OK nr 8/ i Pawłem Chojnackim - Kierownikiem Rejonu GDDKiA w 
Łowiczu, na którym poruszę kwestię pozyskania destruktu i chciałbym aby pan radny Ireneusz 
Bedełek był przy tej rozmowie. 

Radny Ireneusz Bedełek zaznaczył, że nie jest organem wykonawczym i nie widzi swojego udziału w 
takich rozmowach. Dodał też, że nie powiedział, że nie wierzy panu Wójtowi. Radny wskazał, że był 
przekonany, że miało być pozyskane na początku 1 O tys. ton destruktu a pozyskano 20 tys. ton. 

Pan Wójt zwrócił się z pytaniem do radnego Ireneusza Bedełek, czy występuje z wnioskiem 
formalnym o zwiększenie kwoty wydatków na drogi gminne o 400.000,00 zł do kwoty 417.288,67 zł z 
przeznaczeniem na zakup destruktu? 

Radny Ireneusz Bedełek odparł, że tak. 

Wniosek poddano pod glosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 14 radnych głosowało za 
przyjęciem wniosku, nikt nie glosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Wniosek przeszedł 14 
głosami. 

Pani Skarbnik wskazała, powyższe zmiany zmniejszają deficyt budżetu na rok 2011 z kwoty 
1.947.209,96 zł do kwoty 1.255.263,31 zł. 

Następnie pani Skarbnik wskazała, że Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy dokonuje 
się zmian w zakresie planowanych wysokości na rok 2011: 

• dochody zostały zwiększone o kwotę 225.056,67,00 zł, 
• wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 466.889,98 zł, 
• przychody zmniejszono o kwotę 691.946,65 zł. 

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę 691.946,65zł. 
Wskaźnik spłaty zmienił się z wartości 14,28% (po wyłączeniu 1,27%) na 13,99% (po wyłączeniu 
1,29%), oraz wskaźnik zadłużenia z wartości 27,27 % na 24,38 %). 
Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 - 2014: 

• w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na wykonanie budowy 
wodociągu w miejscowościach Chełmce, Jeruzal i Wólka Jeruzalska, zmniejsza się kwotę 
przeznaczoną na to przedsięwzięcie z kwoty 2.624.370 zł do kwoty 1.665.000,35 zł (kwota po 
przetargu). 

Przystąpiono do odczytania treści projektu uchwały i glosowania. 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 glosami. 

Ad. 15 
W punkcie tym przystąpiono do odczytania treści projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w 
budżecie gminy na 2011 rok 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.16 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu roku 2011. 
Omówienia uchwały dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że koniecznym jest zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego w wysokości 1.250.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu 
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budżetowego gminy w roku 2011, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowościach: Chełmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska - gmina Kowiesy". Część 
środków /400 tys./ zostanie przesunięta na wydatki na drogi gminne /destrukt/. 

Do omawianego projektu radni nie zgłosili 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 glosami. 

Ad.17 

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów 
sołtysów. 

Omówienia projektu dokonała pani Sekretarz, która wyjaśniła, że w związku z wygaśnięciem 
mandatów sołtysów sołectw Jeruzal-Wólka Jeruzalska i Janów /śmierć sołtysów/ koniecznym jest 
zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysów w/w sołectw. 

Do omawianego projektu radni nie zgłosili żadnych uwag wobec czego przystąpiono do odczytania 
treści projektu uchwały i głosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. 
15 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwala została podjęta 15 glosami. 

Ad.18 

W punkcie tym pani Skarbnik przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r, 
jak poniżej: 
Plan budżetu Gminy Kowiesy na 2011 rok wynosił na 30.06.2011 r.: 

po stronie dochodów - 9.347.866,21 zł, 

- dochody bieżące - 6.950.574,21 zł, 
- dochody majątkowe - 2.397.292,00 zł, 

po stronie wydatków - 11.295.076, 17 zł, 
- wydatki bieżące - 6.633.474, 10 zł, 
- wydatki majątkowe - 4.661.602,07 zł, 

rozchody - 1.309.644,00 zł, 
przychody- 3.871.761,27 zł, w tym: wolne środki z lat ubiegłych 614.907,31 zł, kredyty i pożyczki 

3.256.853,96 zł, 
planowany deficyt - 1.947.209,96 zł. 

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawiało się następująco: 
• po stronie dochodów - 3.657.903,86 zł, ( tj. 39, 1 % planu), 

- dochody bieżące - 3.657.903,86 zł, ( lj. 51,3% planu dochodów bieżących). 
- dochody majątkowe - 0,00 zł, 

• po stronie wydatków - 3.284.067,20 zł, ( tj. 29, 1 % planu), 
- wydatki bieżące- 3.155.663,86 zł, ( tj. 47,6 % planu wydatków bieżących), 
- wydatki majątkowe - 128.403,34 zł, ( tj. 2,3 % planu wydatków majątkowych ), 

• rozchody -41.524,00zl, 
• wolne środki z lat ubiegłych - 614.907,31 zł. 

W I półroczu 2011 roku nie zaciągano żadnych zobowiązań długoterminowych ani krótkoterminowych 
( kredyty i pożyczki). 
Dokonano natomiast spłat następujących zobowiązań długoterminowych: 

• splata kwoty 27.600,00 zł. tj. kredytu zaciągnięty w banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi na 
modernizację drogi w Nowym Wylezinie, 

• splata kwoty 13.924,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie 
na finansowanie deficytu roku 201 O. 

Dochody budżetu 
Plan dochodów budżetowych został wykonany w 39, 1 % tj. na plan 9.347.866,21 zł, wykonanie 
wynosiło 3.657.903,86 zł, z czego dochody własne stanowiły 35,2 %, dotacje celowe 18,7 %, 
subwencje 46, 1 %. 
Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.397.292,00 zł, dotyczy: 
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- 54 % otrzymania dotacji z UE z programu PROW jako udział w zrealizowanych zadaniach 
przebudowy OSP w Jeruzalu i budowy SUW i wodociągu w Paplinie. Wnioski o płatność dotacji 
zostały złożone (na SUW i wodociąg w listopadzie 2010 roku, a na OSP Jeruzal w kwietniu 2011), i 
obecnie czekamy na ich rozpatrzenie i płatność; 
- 32% to zaplanowana dotacja z NPPDL tzw. schetynówki na zadanie inwestycyjne pn. budowa drogi 
Pękoszew - Wędrogów (zadanie jest zrealizowane, a dotacja powinna wpłynąć w m-cu wrześniu 
2011r.), 
- 3,3% dotacji z TFGR przy Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie drogi w Ulaskach (zadanie 
zrealizowane, dotacja powinna wpłynąć do końca roku); 
- 10,4% otrzymania odszkodowania z GDDKiA za grunty gminne zajęta pod trasę (trwa procedura 
administracyjna związana z przyznaniem i wypłatą odszkodowania). 
Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 1.286.398,65 zł i dotyczyły wpływów z podatków, 
opłat, dochodów z najmu i dzierżawy, dochodów z realizacji zadań budżetu państwa, wpływów z 
usług, odsetek, wpływów z różnych opłat i dochodów. 
W I półroczu 2011 r. Wójt Gminy Kowiesy nie dokonał żadnego rozłożenia na raty, ani umorzenia 
należności budżetowych. 

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2011 r. wynosił 485.388,78 zł. 

Wydatki budżetu 
Plan wydatków wykonano w 29,1% na plan 11.295.076,17 zł, wykonanie wynosiło 3.284.067,20 zł. 
Planowane wydatki majątkowe w I półroczu zostały wykonane w kwocie 128.403,34, tj. 2,3 % (tak 
niskie wykonanie wynika z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji w li półroczu 2011r.). 

Następnie pani Skarbnik przedstawiła informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, jak 
poniżej: 

Projekty bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
1) Tytuł projektu: Dobry start- lepsza przyszłość dzieci I młodzieży w Gminie Kowiesy 
Realizacja operacji w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA -POKl.09.01.02-10-200/09-00 z dnia 11.12.2009r., 
obejmuje do realizacji lata 2009-2011. Na rok 2011 planowana kwota wydatków bieżących wynosiła 
174.820,50 zł, wykonanie wynosiło tylko 6.597,50 zł, ponieważ Instytucja wdrażająca nie przekazała w 
I półroczu więcej środków. Zadanie było realizowane, odbywały się zajęcia pozalekcyjne, za które 
płatność nastąpi po otrzymaniu środków. 
Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przy współudziale środków z UE 
1) Tytuł projektu: Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno - kulturalne mieszkańców 

we wsi Paplln. 
Realizacja operacji w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej" działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-
2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00200-6922-UM05303699/09 z dnia 15 czerwca 201 O r. ; 
Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2011 r. Aneks nr 2 z dnia 17 maja 2011 r. 
Pierwotna kwota dofinansowania wynosiła 500.000,00 zł i wynikała z wartości kosztorysowych 
zadania. Aneksem nr 1 została zmieniona na kwotę 482. 737 zł w wyniku zmian kwot zadania po 
przetargu. Aneksem nr 2 został zmieniony termin realizacji zadania z rozpoczęciem w 2011 roku a 
zakończeniem i jednocześnie płatnością w 2012 roku. 
W miesiącu czerwcu tego roku została podpisana umowa z wykonawcą tego zadania na w terminie do 
15 lutego 2012 r. na kwotę 678.256,64 zł (w wykazie przedsięwzięć figuruje kwota na zapłatę za 
realizację tego zadania w 2012 roku w wysokości 1.028.686,35 zł - kwota ta będzie zmniejszona po 
podpisaniu kolejnego aneksu z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi). 
2) Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa 

Łódzkiego 

Łącznie w latach 2010 - 2011 przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację w kwocie 
18.528,94 zł, na wspólnie realizowane zadanie pn . .,Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług 
Publicznych" - (elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy), w ramach którego otrzymaliśmy 
lnfomat, drzwi antywłamaniowe do serwerowni i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (osiem 
zestawów komputerowych, drukarkę laserową, trzy urządzenia wielofunkcyjne, dwa serwery) oraz 
dostarczone zostaną jeszcze 22 szt licencji systemu obiegu dokumentów wraz z oprogramowaniem 
narzędziowym. 

Przedsięwzięcia pozostałe inwestycyjne 
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1) Budowa sieci wodociągowej w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej z 
przyłączami do granicy nieruchomości 

Zadanie to wyszacowano według kosztorysów na kwotę 2.716.793,00 z/. Po rozstrzygnięciu przetargu 
została podpisana umowa z wykonawcą tego zadania w terminie do 14 pażdziernika 2011 r. na kwotę 
1.644.426,21 z/. 
Ponadto został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tego zadania 
w wysokości 75 % wartości netto, w ramach naboru z programu PROW -rozpatrzenie naboru 
planowane jest w miesiącu wrześniu 2011 r. (ponadto po podpisaniu umowy z Urzędem 
Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie tego zadania ze środków UE, będzie złożony 
wniosek do WFOŚ i GW w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 15% wartości 
netto). 
2) Budowa drogi gminnej nr 115152E Wędrogów -Wola Pękoszewska 2006-2012 
Zadanie to zostało na chwilę obecną zrealizowane. Koszt wykonania tego zadania wynosi 
1.593.000,00 zł, a kwota dofinansowania ma wynosić 50% wartości i pochodzić będzie ze środków 
budżetu państwa w ramach programu NPPDL tzw. Schetynówki. 
3) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chrzczonowice - łączny koszt tego zadania to 
kwota 15.914,49 z/, która obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci - obecnie 
zadanie to jest już zrealizowane a środki pochodziły z Funduszu Soleckiego przyznanego dla tej 
miejscowości. 

4) Budowa oświetlenia ulicznego w Jakubowie, Nowym Lindowie i Budach Chojnackich -
łącznie na to zadanie zaplanowane jest 82.121 z/. W roku 2011 kwota 18.606 z/ - w maju została 
podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie oświetlenia w Nowym Lindowie (obecnie jest już 
wykonane). 
Zadania wieloletnie pozostałe 
Zadania wieloletnie pozostałe to: Zimowe utrzymanie dróg, Sporządzenie fragmentu planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz dostawy usług i materia/ów które zapewniają ciągloś6 
działania gminy. 
Realizacja tych zadań przebiega systematycznie do założeń. W bieżącym roku realizowane są umowy 
zawarte na te zadania w 201 O roku. Ostatnio podpisana została na korzystnych warunkach umowa z 
bankiem na obsługę bankową budżetu i jednostek budżetowych z BS Biała Rawska O/Kowiesy 
(procentowanie środków na rachunkach 3,42 %, dodatkowo możliwość lokowania środków na 
lokatach over night, oplata za przelew 0,25 z/). 
Do przedstawionych danych radni nie mieli żadnych uwag wobec czego Pani Przewodnicząca 
przesz/a do kolejnego punktu obrad. 

Ad.19 

Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Dorota Powązka zapyta/a o działkę za bankiem w Kowiesach. Czy drzewa na przedmiotowej 
nieruchomości rosły już w czasie, kiedy pan Wójt rozpoczynał pracę w naszej gminie i czy już wtedy 
konieczne było uzyskanie zezwolenia na ich wycinkę? 

Pan Wójt wyjaśnił, że drzewa na działce za bankiem rosły już kiedy rozpoczynał pracę w gminie, i 
wskazał, że 5 lat temu również musielibyśmy wystąpić do starostwa o pozwolenie na ich wycinkę /ze 
względu na ich wiek/. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu 
pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opiaty za ich 
usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi 
drzewami lub krzewami /tak było w przypadku działki w Woli Pękoszewskiej - musieliśmy posadzić 
dęby i to dwukrotnie bo ktoś zatalerzowal nam nasadzenia/. Jeżeli przesadzone albo posadzone w 
zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo 
posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, 
należność z tytułu ustalonej opiaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu. Pan Wójt 
wskazał, że nie pobiera się opiat m.in. za wycinkę drzew w związku z przebudową dróg publicznych 
lub kolejowych. Za usunięcie drzew rosnących na działce za bankiem starostwo naliczyłoby nam 
opłatę w wysokości 80.000,00 z/. /w związku z czym wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę został 
wycofany/. Pan Wójt nadmieni!, że przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do 
wydzierżawienia jednak nie było chętnych na jej dzierżawę /grupa producencka, z którą prowadzono 
negocjacje wycofała się/. Wykonawca robót na DK nr 8 ma nawieść tam ziemi humusowej. 
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Radny Andrzej Krajewski zaproponował wytypowanie spośród radnych delegacji na spotkanie z 
przedstawicielami Bilfinger Berger Budownictwo S.A. i GDDKiA Rejon w Łowiczu. 

Radny Ireneusz Bedełek wskazał, że wziąłby udział w tym spotkaniu pod warunkiem uczestnictwa w 
nim większej ilości przedstawicieli rady. 

Odniósł się do tego pan Wójt, który wyraził obawę, że nie wiadomo jak zachowają się zaproszeni 
przedstawiciele wskazanych instytucji, gdy w rozmowach będzie uczestniczyło więcej osób. 

Pan Wójt nadmienił, ze GDDKiA miała 40.000,00 ton destruktu do rozdysponowania. My pozyskaliśmy 
20 tys. ton materiału /chyba nie jest to mało/, część destruktu GDDKiA sprzedała też osobom 
prywatnym z terenu gminy. Wykonawca przebudowy drogi ma też w kontrakcie zagwarantowaną 
określoną pulę materiału. 

Radny Mariusz Antos zapytał o przeznaczenie puli środków na wydatki na drogi powiatowe 
przebiegające przez nasz teren /była o środkach tych mowa na sesji, na której gościliśmy pana 
Wicestarostę/. 

Pan Wójt wskazał, że środki te są przeznaczone na wydatki bieżące na drogi powiatowe, które 
obejmują np. wykaszanie poboczy, usuwanie zakrzaczeń, udrażnianie rowów i uzupełnianie 
nawierzchni dróg /wszystko to - łącznie z wysokością środków - zostało wyszczególnione w piśmie 
jakie Państwo otrzymaliście od pana Wicestarosty na wspomnianej przez pana radnego sesji/. 

Pan Wójt nadmienił, że powiatowi również udało się pozyskać destrukt z przebudowy OK nr 8. 
Początkowo miało to być 400 ton. W rezultacie pozyskano 6 tys. ton, z czego 160 ton destruktu 
przeznaczono na uzupełnienie ubytków w drodze powiatowej na Wylezinie Nowym, częścią tego 
materiału obsypano też pobocza na odcinku Turowa Wola- Podlesie. Reszta materiału trafiła do 
innych gmin /Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Maków/ na budowę zjazdów z dróg budowanych w 
ramach RPO. Powiat złożył jeszcze wniosek na zwiększenie przydziału destruktu do 7 tys. ton, ale 
czy otrzyma materiał tego nie wiem. 

Pan Wójt wskazał, że jutro ma spotkanie z panem Starostą w przedmiocie bieżącego utrzymywania 
dróg powiatowych na terenie gminy Kowiesy. Na spotkaniu tym będzie m.in. mowa o poszerzeniu 
drogi powiatowej Wędrogów-Paplin. 

Radny Mariusz Antos zapytał czy środki na drogi powiatowe są już zagospodarowane? 

Pan Wójt wskazał, że środki te zostały już rozplanowane m.in. na dokończenie prac w Chojnacie /rów/ 
i poszerzenie pasa drogowego w Paplinie /las/ poprzez wysypanie destruktu. 

Radna Dorota Powązka wskazała, że na drodze od Chojnaty do Chojnatki jest wysypany destrukt i 
spytała czy droga ta jest drogą powiatową czy gminną? 

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to droga gminna i to gmina wysypała tam destrukt. 

Radna Wiesława Olszewska zasygnalizowała problem związany z pracami ekip pracujących przy 
realizacji przebudowy OK nr 8. Przy okazji prac wykonawcy wywożą ziemię na sąsiadujące z 
inwestycją grunty osób prywatnych, co skutkuje m.in. zakłóceniem stosunków wodnych. Czy jest 
możliwość wpłynięcia na GDDKiA aby wykonawcy zaprzestali takich działań? 

Pan Wójt wyjaśnił, że niektórzy mieszkańcy są zainteresowani ziemią z przebudowywanej drogi. O 
przypadkach naruszeń zasygnalizowanych przez panią Radną informowaliśmy starostwo i 
wystąpiliśmy o interwencję w tej sprawie. Niestety nic z tego nie wyszło. GDDKiA również nie 
odpowiedziała na nasze pismo. Pisma zostały przesiane do wiadomości wykonawcy inwestycji. Aż ½ 
mln m' ziemi musi zostać wywiezione przez wykonawcę przebudowy OK nr 8. Ziemią z przebudowy 
drogi została zasypana droga w wąwozie w Starym Wylezinie, humus zostanie wywieziony także na 
działkę za bankiem w Kowiesach. 

Ad.20 

Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Sołtys Maciej Zieliński zapytał o wniosek mieszkańców Wycinki Wolskiej z 21.06.2011 r., w którym 
przedstawiono stan dróg w sołectwie i zawarto prośbę o destrukt. W piśmie jakie otrzymał sołtys z UG 
zawarta jest informacja, że sprawa będzie omawiana na najbliższej sesji rady gminy czyli dzisiaj. 
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Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa była przedstawiona na posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym a w 
piśmie omyłkowo podano, że omówiona zostanie na sesji. 

Sołtys Bolesław Wacławek wskazał, że drogi na terenie gminy, czy to gminne czy powiatowe, ulegają 
niszczeniu. W Woli Pękoszewskiej przy moście droga uległa obniżeniu o ok. 20 cm. 

Pani Przewodnicząca przypomniała kwestię zniszczonego chodnika przy budynku niepublicznej szkoły 
podstawowej w Turowej Woli. Zawnioskowała również o postawienie znaków zakazujących postoju 
przy drzwiach garażowych budynku OSP Turowa Wola. 

W kwestii chodnika pan Wójt przypomniał, że trwają starania o pozyskanie kostki brukowej z 
przebudowywanej DK nr 8. 
Pan Wójt wyjaśnił, że zgodnie z przepisami kodeksu drogowego zabrania się postoju m.in. w miejscu 
utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej. 

Radny Mariusz Antos zapytał, czy nie ma możliwości postawienia tablicy informującej o terenie 
zabudowanym przy wjeździe do miejscowości Wólka Jeruzalska? 

Pan Wójt wyjaśnił, że oznakowanie terenu zabudowanego odbywa się w oparciu o przepisy o ustawy 
o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

Sołtysi otrzymali informacje o spotkaniu informującym dotyczącym dotacji do pompy ciepła mającym 
odbyć się w dniu 08.09.2011 r. o godz. 17.00 na sali konferencyjnej UG. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

Ad. 21 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie IX Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 16.00 

Protokołowała: 

Teresa Słoma 

Przewodnicząca 

Rady ~ Kowiesy 

/-t't:fur'i?ara Kowalska 
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