
Protokół z VII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 19 maja 2011 roku 

PR OT OKÓŁ NrVll/2011 

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 maja roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13.00 

Zakończenie Sesji godzina 15.00 
Ustawowy stan radnych - 15 
Faktyczny stan radnych - 14 

W sesji uczestniczyło 14 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) oraz 
sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 2). 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Lubolńskl - Wójt Gminy 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy 
Pani Marła Odzlemkowska - Inspektor 

Ad.1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Barbara Kowalska - Przewodnicząca Rady Gminy, która serdecznie 
powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Wójta, zaproszonych gości, sołtysów i wszystkich 
obecnych. 

Ad.2 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 
na stan 14 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. 

Ad.3 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła porządek obrad: 

Porządek Sesii: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5. Złożenie ślubowania przez nowowybranych sołtysów sołectw Gminy Kowiesy. 
6. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
7. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kowiesy za 

lata 2009-201 o. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany 

statutów sołectw. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy 

dzierżawy. 

1 O. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2011-2014. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 
14. Przedstawienie przez Pana Grzegorza Krośnię - Zastępcę Dyrektora Oddziału VEOLIA 

Usługi dla $rodowiska SA w Tomaszowie Mazowieckim zagadnienia odbioru odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Kowiesy. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Wolne wnioski i informacje. 
17. Zamknięcie obrad. 

Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku toteż przystąpiono do przyjęcia porządku obrad w 
drodze glosowania. Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych, nikt nie glosował przeciwko, nikt 
od głosu się nie wstrzymał. Porządek został przyjęty 14 glosami. 
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Ad.4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z VI Sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 
2011 roku. Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. 
Przy braku uwag do protokołu przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W głosowaniu 
jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Protokół został przyjęty 14 głosami. 

Ad.5 
W następnym punkcie zgodnie z §12 ust. 1 Statutów Sołectw 6 nowowybranych sołtysów złożyło 
ślubowanie o następującej treści: ,,$lubuję uroczyście jako sołtys pracować dla dobra i pomyślności 
swojego sołectwa i gminy, działać zawsze zgodnie z prawem, rzetelnie reprezentować swoich 
wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania powierzonych mi 
zadań". 

$lubowania nie złożyła sołtys Chojnaty Pani Agnieszka Strzałka nieobecna w dniu dzisiejszym na 
posiedzeniu. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała nowowybranym sołtysom 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. 

Nr 

1. Trwa budowa drogi gminnej 115152E Wola Pękoszewska - Pękoszew. Na około 70% 
długości drogi została wykonana podbudowa z tłucznia kamiennego i warstwa wiążąca 
nawierzchni asfaltowej. Obecnie wykonywany jest rów i zjazdy na działki oraz wykonywana 
jest płyta nawierzchni dwuotworowego przepustu na cieku wodnym. 

2. Została podpisana umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą dokumentacji technicznej 
sieci wodociągowej dla wsi: Paplinek, Lisna, części wsi Chrzczonowice i Wędrogowa. 

3. Prace przy zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeruzalu zostały wykonane i 
odebrane. Do końca miesiąca zostanie jeszcze zamontowany mini plac zabaw. 

4. Otwarto oferty na modernizację drogi w Ulaskach. Zostały złożone dwie oferty: 

Oferent Cena brutto Cena brutto 
oferty I wariant /użycie li wariant /z 

materiału użyciem materiału 
wykonawcy/ Zamawiającego/ 

·---
1 ZUST Kazimierz Stefański z Rawy Mazowieckiej 180.209,21 126.089,21 
2 Firma Transportowo• Handlowa „Wotex" Wojciech 

Wacławski z Micina 
310.835,66 

I 
203.195,41 

Wybrano wariant li i przetarg wygrała firma z Rawy Mazowieckiej i jutro zostanie podpisana 
umowa z Wykonawcą. 

5. W przetargu na ułożenie destruktu asfaltowego na drogach lokalnych w obrębie gminy 
Kowiesy zostały złożone trzy oferty. 

Nr oferty Oferent Cena brutto 
--~--·--·-

1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa 155.361,30 
Trybunalskiego 

-····-
2 P.P.H.U. ,,SINBUD" Piotr Siniarski z Białej Rawskiej 103.012,50 

3 Firma Transportowo • Handlowa „Wotex" Wojciech Wacławski 255.225,00 
z Micina 

Przetarg wygrała firma P.P.H.U. ,,SINBUD" i z tą firmą zostanie podpisana umowa. 
6. Został złożony wniosek do naboru w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi na budowę sieci 

wodociągowej w miejscowościach: Chełmce, Jeruzal i Wólka Jeruzalska. Wniosek został 
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przygotowany przez Panie: Teresę Słoma, Beatę Heleniak i Annę Gwardyńską. Za 
przygotowanie wniosku w/w Paniom serdecznie dziękuję. 

7. Trwają negocjacje z projektantami na wykonanie dokumentacji technicznej projektu świetlicy 
wiejskiej w Woli Pękoszewskiej wraz z częścią dla OSP i filii biblioteki. 

li. Sprawy bieżące. 
1. Zostało zakończone utwardzanie drogi lokalnej Wycinka Wolska - Wędrogów. Całe koszty 

transportu rozłożenia i dowiezienia destruktu nie są finansowane przez Gminę Kowiesy. 
2. Wczoraj na drogę w Franciszkowie został dowieziony destrukt w ilości 30 samochodów. 

Droga zostanie ponownie wyrównana w tym tygodniu. 
3. W dniu 3 kwietnia odbyły się wybory do Izb Rolniczych. W głosowaniu na terenie gminy 

Kowiesy wzięło udział 11 O osób na 151 O uprawnionych płatników podatku rolnego, wobec 
czego frekwencja wyniosła jedynie 7,28%. Najwyższa frekwencja była z miejscowości: 
Michałowice - 38,8%, Ulaski - 31,7%, Stary Wylezin - 31,5% i Wędrogowa - 23,2%. Z 
następujących miejscowości nie było żadnego rolnika na w/w wyborach: Borszyce, Budy 
Chojnackie, Che/mee, Janów, Jeruzal, Paplin, Pękoszew, Wólka Jeruzalska i Wycinka 
Wolska. 
Obiecane pięć samochodów destruktu zostanie dowiezione do Michałowic w miejsce 
wskazane przez Panią sołtys. 

4. W dniu 18 kwietnia zakończyły się wybory rad sołeckich i sołtysów na terenie gminy Kowiesy i 
były to wybory w Sołectwie Janów. Tylko w sołectwie Kowiesy - Wymysłów zebranie było 
powtarzane z uwagi na brak wymaganej liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania na 
zebraniu w pierwszym terminie. Bardzo gorąco dziękuję Pani Sekretarz i Pani Skarbnik za 
zastępowanie mnie na zebraniach sołeckich, kiedy były kolizje terminowe z uwagi na moje 
wyjazdy. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych tzw. 
,,opiekunom sołectw", którzy zapewnili obsługę biurową w trakcie zebrań. 

5. W trakcie wiosennego naboru wniosków o zwrot akcyzy w cenie oleju napędowego 
używanego do celów rolniczych zostało złożone 21 O wniosków na ogólna kwotę do zwrotu w 
wysokości 88 257,86 zł. W tym 36 wnioskodawców wykorzystało cały swój limit. 

6. W dniu 8 maja odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Jeruzalu. Uroczystość 
otwarcia uświetniło wielu znakomitych gości, między innymi: Pani Dorota Rutkowska - Poseł 
na Sejm RP, która przekazała prezent dla Koła Gospodyń z Jeruzala, Pani Krystyna Ozga -
Wicewojewoda Łódzki, przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego: Pan Artur 
Bagieński - Wicemarszałek, Pan Dariusz Klimczak - Członek Zarządu, Pani Grażyna Krulik -
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Skierniewicach: Pan Jan Białek - Wicestarosta, Pan Ryszard Pawlewicz -
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Dominik Jędryka -Kierownik Posterunku Policji w 
Kowiesach, Pani Ewa Pawlak -Radna Powiatowa, Pan Józef Stańczak -Komendant Gminny 
OSP w Kowiesach, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin, a także wójtowie gmin 
należących do LGD „Kraina Rawki". Pan Janusz Rosiak Prezes LGD „Kraina Rawki"- i Pani 
Agnieszka Mrówczyńska- Dyrektor Biura -oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania: 
,,Białe Ługi"," Gryflandia", ,,Nasza Suwalszczyzna", ,,Owocowy szlak", ,,Region włoszczowski", 
,,Sejneńszczyzna". Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych instytucji i stowarzyszeń: 
Pani Anna Krzemińska -Praktyka Lekarza Rodzinnego, Pani Maria Cygan- w jednej osobie 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Kowiesy, Pani Joanna Machalewska -Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Kowiesach, Pani Wiesława Zakonnik - Dyrektor Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Turowej Woli, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowej Woli i 
okolicy, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Wylezin, Pan Sefan Brzeziński
Prezes POL-EKO-SAD, Pan Robert Salamon-Prezes Sadowników RP i oczywiście 
przedstawicielki kół gospodyń: Pani Magdalena Dymowska -Przewodnicząca- KGW Wola 
Pękoszewska, Pani Barbara Białek- Przewodnicząca Kola Gospodyń Wiejskich z Paplina , 
Pani Karolina Banacka -przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Lisnej. Panie z kół 
gospodyń z Lisnej i Paplina prezentowały swoje produkty lokalne na stoiskach. I oczywiście 
najliczniej przybyłe Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jeruzalu zapewniające obsługę 
gastronomiczną imprezy, wraz z Panią Dorotą Tusińską - Przewodniczącą Koła Gospodyń. 
Na uroczystość przybyli również radni gminy, sołtysi i mieszkańcy. Bardzo gorąco dziękuję 
wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu tej uroczystości a szczególnie Pani Beacie 
Heleniak - Skarbnikowi Gminy Kowiesy i Pani Janinie Powązka - Inspektorowi ds. Kultury 
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oraz Paniom z KGW Jeruzal. Dziękuję wszystkim artystom, którzy występowali w części 
artystycznej uroczystości oraz ich opiekunom. 

7. Wspólnie z Panią Sekretarz i Panią Skarbnik obsłużyliśmy kontrolę z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi. Kontrola dotyczyła placów zabaw w Woli Pękoszewskiej i 
Jeruzalu. Była bardzo szczegółowa, wszystko było mierzone i liczone. Protokół z kontroli jest 
bez uwag i jest to zasługa Pani Teresy Słoma. 

Ili. Wyjazdy służbowe. 

1. W dniu 5 kwietnia brałem udział w bezpłatnym szkoleniu w Łodzi dotyczącym budowy boisk i 
hal sportowych oraz ich wyposażenia. 

2. W dniach 14 i 15 kwietnia brałem udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gminy Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu. Oprócz wyboru nowych władz związku to obrady 
dotyczyły głównie tematów: 

a. ograniczenia zadłużenia jst w latach 2012-2013 i wydanego rozporządzenia Ministra 
Finansów w tym przedmiocie, 

b. prac nad nowelizacją lub nową ustawą Karta Nauczyciela, 
c. projektu ustawy o gospodarce odpadami, prawa górniczego i ustawy o konsultacjach 

społecznych. 

3. 19 kwietnia wspólnie z Panią Anną Gwardyńską i Panią Anną Rogowską - urbanistką byłem 
na spotkaniu z Dyrektorem GDDKiA Oddział w Łodzi Panem Andrzejem Palińskim odnośnie 
uwag do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie gminy 
Kowiesy przez GDDKiA. Został wypracowany kompromis w tej sprawie. Poczekamy i 
zobaczymy czy nam uzgodnią plany zagospodarowania na nowo złożone do uzgodnienia 

4. W dniu 12 maja brałem udział w posiedzeniu Rady Programowej LGD „Kraina Rawki", na 
którym były oceniane wnioski o „granty". Wniosków było bardzo dużo, z gminy Kowiesy było 6 
wniosków. 

5. Wspólnie z Panią Beatą Heleniak w dniu 13 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi 
podpisaliśmy umowę na dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w 
Jeruzalu. 

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 przedstawienie przez panią Marię Odziemkowską - inspektora Sprawozdania z 
realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kowiesy za lata 2009-2010 jak poniżej: 

Na podstawie art. 14 ust. 12b pkt. 4 i ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 20011. o odpadach (Dz. 
U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z póżn. zm.) Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Zarządowi Powiatu 
sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kowiesy obejmujące okres dwóch 
lat kalendarzowych wg stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. 
Pierwszy Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kowiesy przygotowany w wyniku realizacji wymogów 
ustawowych został zatwierdzony przez Radę Gminy Kowiesy Uchwalą Nr XXV/114/04 z dnia 28 
grudnia 2004r. Zgodnie z zapisem ustawowym dokument ten podlega aktualizacji w cyklu 4 letnim. Z 
uwagi na konieczność uzyskania opinii samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz konieczność 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu druga edycja 
dokumentu programowego określającego zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy 
Kowiesy został przyjęty przez Radę Gminy Kowiesy Uchwałą Nr XXXVll/198/1 O w dniu 3 sierpnia 
201 Or. i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2004r. Aktualizację sporządzono na lata 2010-2013 
z uwzględnieniem lat 2014 -2017. 

Odpady Komunalne 

System zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kowiesy prowadzony jest przez podmioty, 
które uzyskały Decyzję w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Odpady komunalne niesegregowane są gromadzone na terenie nieruchomości w zamkniętych 
pojemnikach, najczęściej o pojemności 120 I, w zabudowie jednorodzinnej i odbierane od 
mieszkańców z częstotliwością określoną w harmonogramach tj. co 3 tygodnie. 
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Tabela1. Ilość I rodzaje odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Kowiesy w latach 
2009-2010 

2009 2010 
Nazwa I kod Masa Oznaczenie procesu Masa Oznaczenie procesu 
odpadu [Mg] unieszkodliwiania I [Mg] unieszkodliwiania i 

od=sku od=sku 
Niesegregowane D 5 - składowanie na D 5 - składowanie na 
(zmieszane) 834,19 składowiskach odpadów 669,142 składowiskach odpadów 
odpady komunalne niebezpiecznych lub ba niebezpiecznych lub ba 
20 03 01 składowiskach odpadów składowiskach odpadów 

innych niż niebezpieczne innych niż niebezpieczne 
Jak wynika z powyższego zestawienia nastąpił spadek ilości wytworzonych i zebranych odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Kowiesy. 

Selektywna zbiórka odpadów: 

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie gminy w systemie „u źródła", obejmuje 
wszystkich mieszkańców, którzy mają podpisane umowy na wywóz nieczystości. Wysegregowane 
odpady gromadzone są w przezroczystych workach foliowych z napisem „plastik, puszki, szkło" i 
oznakowanych nazwą firmy obsługującej teren Gminy. 
Worki te dostarczane są na wymianę przez firmę odbierającą odpady a także dostępne są w Urzędzie 
Gminy. 

Ilość i rodzaje zebranych selektywnie odpadów na terenie Gminy przedstawia poniższa tabela. 

Tabela2. Ilość i rodzaje selektywnie zebranych i podanych odzyskowi odpadów z terenu Gminy 
Kowiesy w latach 2009-201 O. 

2009 2010 
Nazwa i kod Masa Oznaczenie procesu Masa Oznaczenie procesu 
odpadu [Mg] unieszkodliwiania I [Mg] unieszkodliwiania i 

od:,vsku od:,vsku 
Opakowania z 3,260 R 14 - Inne działania 3,450 R 14 - Inne działania 
tworzyw polegające na polegające na 
sztucznych wykorzystaniu odpadów w wykorzystaniu odpadów w 
Kod 15 01 02 całości lub cześci całości lub cześci 
Opakowania ze 22,820 R 14 - Inne działania 24,150 R 14 - Inne działania 

szkła polegające na polegające na 
Kod 15 01 07 wykorzystaniu odpadów w wykorzystaniu odpadów w 

całości lub cześci całości lub części 
Opakowania z 6,52 R 14 - Inne działania 6,90 R 14 - Inne działania 
papieru i tektury polegające na polegające na 
Kod 15 01 01 wykorzystaniu odpadów w wykorzystaniu odpadów w 

całości lub części całości lub części 
Zużyte urządzenia 0,480 R 14 - Inne działania 0,00 R 14 - Inne działania 

elektryczne i polegające na polegające na 
elektroniczne inne wykorzystaniu odpadów w wykorzystaniu odpadów w 
niż wymienione w całości lub części całości lub części 
20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 35 
Kod 20 01 36 
Odpady 0,500 R 14 - Inne działania 0,00 R 14 - Inne działania 

wielkogabarytowe polegające na polegające na 
wykorzystaniu odpadów w wykorzystaniu odpadów w 
całości lub cześci całości lub części 

Należy podkreślić, iż w wielu gospodarstwach domowych prowadzone jest segregowanie odpadów 
opakowaniowych dla potrzeb własnych. Wydzielane odpady takie jak papier i tektura najczęściej są 
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spalane w przydomowych kotłowniach, natomiast opakowania z metali sprzedawane są we własnym 
zakresie (w punktach skupu złomu). 

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Maków, posiadają 
następujące firmy: 

1. VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. , ul. Majowa 97/99, 97-200 Tomaszów Mazowiecki; 
zezwolenie do 22.06.2017r. 

2. EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, /ma zezwolenie lecz nie 
prowadzi odbioru odpadów z terenu Gminy/. 

3. PHU SANITEX Dorota Gajewska, Miedniewice Topola 23a, 96-100 Skierniewice 

Instalacje do zbierania odpadów: 

1. Szkoła Podstawowa w Kowiesach - rodzaj kontener typu MGB 1100 

2. Niepubliczna Szkola Podstawowa w Turowej Woli - rodzaj kontener typu MGB 1100 

3. Gimnazjum w Jeruzalu - rodzaj kontener typu MGB 1100 

4. Strażnice OSP - Jeruzal, poj. 120I, 

- Paplin, poj 1201, 

- Wola Pękoszewska, poj. 1201. 
5. Ośrodek Zdrowia w Kowiesach - MGB 1100 

Odpady z sektora gospodarczego: 

Na terenie Gminy Kowiesy nie ma żadnych zakładów przemysłowych. 

Odpady medyczne i weterynaryjne: 

Odpady medyczne powstają na terenie Gminy w Ośrodku Zdrowia, gabinecie stomatologicznym oraz 
aptece. 

Odpady weterynaryjne powstają na terenie gminy w dwóch punktach weterynaryjnych prowadzonych 
w ramach Indywidualnej Praktyki Weterynaryjnej 

Odbiór padliny z naszego terenu odbywa się na podstawie umowy podpisanej firmą Usługi Rakarstwo 
Rawa Mazowiecka, reprezentowaną przez Panią Mariolę Boguszewską na odbiór i utylizację padłych 
zwierząt. 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
na terenie Gminy. 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: 
- Usługi Asenizacyjno-Transportowe, TORINO, Grażyna Janicka, Babsk, 
ul. Leśna 15/4, 96-200 Rawa Mazowiecka 
-Wywóz Nieczystości Płynnych, Michał Bednarek, Chełmce 40, 96-111 Kowiesy 

Na obszarze Gminy Kowiesy nie ma zbiorczej kanalizacji ani oczyszczalni ścieków. 
Istnieją indywidualne rozwiązania przyobiektowe, oparte o zbiorniki typu „szambo" oraz przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. 

W 201 O roku opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Kowiesy na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)" wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Kowiesy nr 
XXXIX/210/10 z dnia 22 października 2010r. wg inwentaryzacji sporządzonej w okresie od 14.06.2010 
do 14.08.2010r. wg stanu na dzień 30.03.2010r. na terenie gminy znajduje się 160143 m2 wyrobów 
zawierających azbest. 
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Demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest mogą 
zajmować się firmy posiadające odpowiednie zezwolenie - informacje o firmach zawarte są w/w 
Programie oraz w Urzędzie Gminy. 

Realizacja celów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

(z podaniem terminów ich osiągania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zadania strategiczne, rodzaje przedsięwzięć i 
harmonogram ich realizacji, instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz wyniki oceny realizacji planu) 

Cele, zadania ( w tym Terminy/ sposób Zakończono/ w czasie realizacji/ wyniki 
strateQiczne) przedsiewziecia finansowania ocenv 
Objęcie wszystkich Działania ciągle do W czasie realizacji - zawarto w 2009r. -
mieszkańców gminy Kowiesy 2013 614 umów 
zorganizowanym systemem 201 Or. - 590 umów 
gospodarki odpadami zawartych przez mieszkańców objętych 

zorganizowanym odbiorem odpadów 
/różnica wynika z korekty dokonanej przez 
firmę Veolia oraz część umów uległa 
rozwiązaniu/ 

Podniesienie świadomości Działania ciągle do W czasie realizacji/ konkursy ekologiczne 
społeczeństwa nt. 2013 roku w szkołach, akcje sprzątanie świata 
postępowania z odpadami Budżet gminy 

Środki zewnętrzne 
Likwidacja zagrożeń Działania ciągle/ Akcje sprzątanie świata, 
środowiska powodowanych Budżet gminy Akcje sprzątania poboczy dróg gminnych 
przez nielegalne składowanie środki zewnętrzne 
odpadów 
Pozyskiwanie odpadów - Na terenie gminy nie wdrożono systemu 
ulegających biodegradacji selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, 
w tym odpadów organicznych z 
gospodarstw domowych. Odpady 
ulegające biodegradacji z gospodarstw 
domowych prawie w całości 
zagospodarowane są w miejscu ich 
powstania - jako pasze dla zwierząt oraz 
kompost. 

Złożenie wojewodzie informacji Corocznie 2010 - opracowany został „Program 
o rodzaju, ilości i miejscach Budżet gminy usuwania azbestu i wyrobów 
występowania substancji środki zewnętrzne zawierających azbest z terenu Gminy 
stwarzających szczególne Kowiesy na lala 2011-2014 ( z 
zagrożenie dla uwzględnieniem perspektywy do 2032)" 
środowiska(azbest) wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko 

Prowadzenie ewidencji Działania ciągle do W okresie sprawozdawczym nie 
zbiorników bezodpływowych i 2013 roku/ budżet prowadzono kontroli częstotliwości ich 
kontrola częstotliwości ich gminy opróżniania. 
opróżniania Ewidencie sporzadzono w 2004r. 
Prowadzenie ewidencji Działania ciągłe do W okresie sprawozdawczym nie 
przydomowych oczyszczalni 2011 roku/ budżet prowadzono kontroli częstotliwości ich 
ścieków oraz kontrola sposobu i gminy opróżniania. 

częstotliwości pozbywania się Brak aktualnego wykazu 
komunalnych osadów 
ścieko1,1ruch 

Organizacja i optymalizacja Działania do końca Objęcie wszystkich mieszkańców 
lokalnych i ponad lokalnych 2013 roku systemem selektywnej zbiórki 
svstemów oospodarki 
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odpadami komunalnymi 
poprzez(rozwój zbiórki 
selektywnej, wdrażanie 
nowoczesnych technologii 
odzysku i unieszkodliwiania 
ooadów) 
Wprowadzenie szkoleń dla Działania ciągle do Konferencje 
pracowników UG, doposażenie końca 2013 roku Szkolenia 
w niezbędny sprzęt Budżet gminy Elektroniczne bazy danych 
informatyczny i $rodki zewnętrzne 
oprogramowanie 

Prowadzenie działań 2009-2013 W miesiącu wrześniu w ramach 
edukacyjnych w zakresie ogólnopolskiej kampanii organizowana 
zapobiegania powstawaniu jest akcja „Sprzątanie świata". Jak co roku 
odpadów oraz właściwego aktywnie uczestniczą w niej dzieci i 
postępowania z młodzież ze szkól znajdujących się na 
poszczególnymi rodzajami terenie gminy. Urząd Gminy Kowiesy 
odpadów. wspiera akcję zakupując potrzebną ilość 

rękawiczek jednorazowych, worków do 
zbiórki odpadów. Ponadto w szkołach 
organizowane są konkursy oraz projekcje 
filmów ekologicznych zgodnie z 
harmonooramem oracv szkół. 

Podsumowanie: 
Podsumowując okres obejmujący lata 2009-2010 w zakresie działań zmierzających do 

poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowiesy 
stwierdzić należy: 

- objęcie około 70% mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych, 
- coroczny udział dzieci i młodzieży z terenu gminy w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata"; 
- selektywna zbiórka odpadów segregowanych, co wskazuje na kształtowanie się umiejętności 
prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych, jednocześnie wpływając pozytywnie na 
świadomość ekologiczną mieszkańców; 

- opracowanie i zatwierdzenie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Kowiesy na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)" wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 

Wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane są w celu poprawy stanu gospodarki odpadami na 
terenie naszej gminy. 

Największym problemem na terenie gminy jest nie objęcie 100% mieszkańców gminy systemem 
zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych w tym również osób- właścicieli działek letniskowych. 
Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zbiórką w znacznym stopniu ułatwiłoby utrzymanie czystości i 
porządku na terenie gminy. 
Urząd Gminy Kowiesy sukcesywnie, w miarę posiadanych środków budżetowych realizuje i będzie 
realizował procesy i działania wynikające z planu gospodarki odpadami. 

Pani Przewodnicząca podziękowała za przedstawienie sprawozdania. Radni nie mieli żadnych pytań 
co do przedstawionych danych. Pani Maria Odziemkowska podziękowała za uwagę i opuściła 
obrady. Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad.8 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
zmiany statutów sołectw. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że zgodnie z art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki 
pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 
Zgodnie z § 19 ust. 1 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 glosowania osób. Zgodnie z § 19 ust. 2 statutów 
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sołectw 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. Z uwagi na niską frekwencję 

mieszkańców sołectw na zebraniach wiejskich /na zebraniach, na których wybierano organy sołectw 
by uzyskać quorum zwoływano mieszkańców telefonicznie a w jednym sołectwie wyboru sołtysa i rady 
sołeckiej dokonano w drugim terminie/ planuje się zmianę postanowień § 19 ust. 2 statutów, by w 
przypadku braku quorum, zebranie mogło odbyć się w drugim terminie tego samego dnia pół godziny 
póżniej i było prawomocne, bez względu na liczbę mieszkańców w nim uczestniczących. Zmiana 
statutów sołectw musi zostać poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami gminy. W okresie 
konsultacji /7 dni od dnia wejścia w życie uchwały/ projekt uchwały zmieniającej statuty sołectw 
wyłożony zostanie do publicznego wglądu w okresie konsultacji w Biurze Rady Gminy, na stronie 
internetowej Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej, u sołtysów sołectw oraz na tablicach 
ogłoszeń tych sołectw. Konsultacje polegać będą na kierowaniu do Wójta pisemnych opinii, wniosków 
i uwag mieszkańców sołectwa do projektu uchwały oraz zgłaszaniu przez mieszkańców uwag 
i wniosków do projektu uchwały do Przewodniczącej Rady Gminy. Wyniki konsultacji społecznych nie 
są wiążące dla organów Gminy. Udział w konsultacjach mogą brać pełnoletni mieszkańcy 
Gminy. Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały zmieniającej statuty sołectw dotyczą oddzielnie 
każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Gminy Kowiesy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń 
wszystkich sołectw. Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany w dniu 
wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. 
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 14 
radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 glosami. 

Ad.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego 
zawarcia umowy dzierżawy. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że od 2001 roku 
dzierżawcą nieruchomości w Kowiesach, na której aktualnie usytuowana jest stacja bazowa telefonii 
komórkowej, jest firma PTK Centertel Sp.z o.o. Umowa dzierżawy wygasła z dniem 1 maja 2011 
roku. Na podstawie par.3 ust.3 umowy dzierżawy, umowa może ulec przedłużeniu na kolejny okres 
1 O lat, jeżeli żadna ze stron nie złoży pisemnego oświadczenia, iż nie zamierza kontynuować umowy. 
Oświadczenie takie powinno być dostarczone drugiej stronie co najmniej na 1 miesiąc przed 
upływem okresu obowiązywania umowy. ładna ze stron nie złożyła przedmiotowego oświadczenia, 
natomiast dzierżawca nieruchomości PTK Centertel złożył wniosek o kontynuację dzierżawy. 

Zgodnie § 8 pkt 1 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy 
stanowiących Załącznik do Uchwały Nr XXV/142/09 Rady Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Województwa 
Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2009 roku Nr 229 poz. 2072) zgoda Rady Gminy jest wymagana w razie 
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy 
lata. Zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata dokonuje Wójt Gminy Kowiesy w 
oparciu o § 6 w/w Zasad gospodarowania. Przedmiotem dzierżawy jest niewydzielona geodezyjnie 
działka o pow. 150 m2 pochodząca z działki nr 27/1 o pow. 2,5100 ha, stanowiąca własność Gminy 
Kowiesy na podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego G.IV.7228-1298/91 z dnia 16.04.1991 r. i 
Księgi Wieczystej nr LD1R/00024435/0. Z punktu widzenia dzierżawcy lepszym rozwiązaniem byłoby 

kupno przedmiotowej nieruchomości i taki wniosek w ubiegłym roku został przez dzierżawcę złożony. 
Dla gminy korzystniejsze jest wydzierżawianie nieruchomości i stały co miesięczny dochód w postaci 
czynszu dzierżawnego. Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany w 
dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. 
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 14 
radnych. 14 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwala została podjęta 14 glosami. 

Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Omówienia 
projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że przedmiotowa uchwala dotyczy działki nr 93 o 
pow.0,3700 ha położonej w obrębie Pękoszew, która stanowiła tzw. sołtysówkę wsi Pękoszew. 
Mieszkańcy wyrazili zgodę na uregulowanie własności nieruchomości na przez Gminę Kowiesy. 
Gmina uzyskała tytuł własności w 2008 roku (decyzja Wojewody Łódzkiego). Na zebraniu sołeckim 
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wsi Pękoszew w dniu 7 kwietnia 2011 roku mieszkańcy wsi wystąpili z propozycją sprzedaży 
przedmiotowej nieruchomości /z uwagi na brak możliwości wykorzystania jej na urządzenie boiska dla 
mieszkańców/. Wartość nieruchomości wstępnie szacuje się na kwotę powyżej 5 000,00 zł. Sprzedaż 
zostanie dokonana w oparciu o paragraf 5 pkt 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Kowiesy - zgoda Rady Gminy jest wymagana w razie zbycia 
nieruchomości, której wartość przekracza 5 000,00 zł. Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. 

Radny Ireneusz Bedełek zapytał o lokalizację nieruchomości. 

Sołtys Pękoszewa Krystyna Oziębło wyjaśniła, że jest to działka usytuowana przy drodze za 
kapliczką za posesją pani Sawickiej. 

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 14 
radnych. 14 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 glosami. 

Ad. 11 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 
drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Omówienia projektu dokonała 
pani Skarbnik, która wyjaśniła, że w związku z tym, że w czterech sołectwach mamy zmianę sołtysów 
powstała konieczność wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego w drodze inkasa, ustalenia wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia terminu płatności 
zebranych podatków. Przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym 
posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy 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 14 
radnych. 14 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwala została podjęta 14 glosami. 

Ad. 12 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2014. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Skarbnik, 
która wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w 
zakresie planowanych wysokości na rok 2011: 

Dochody zostały zwiększone o kwotę 826.915 zł, 
• Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 229.116 zł 
• Przychody zmniejszono o kwotę 1.055.431 zł. 

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę 1.055.431 zł. 
Wskaźnik spłaty zmienił się z wartości 16.03% (po włączeniu 1.42%) na 14,58% (po wyłączeniu 
1,30%) oraz wskaźnik zadłużenia z wartości 55. 79% na 39,35%. 

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie wysokości kwot na realizowane przedsięwzięcia na rok 2011: 

• Budowa drogi Pękoszew -Wędrogów - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 
243.034 zł (mniejsze koszty inwestycji po przetargu). 

Pani Skarbnik nadmieniła, że przedmiotowa uchwala została pozytywnie zaopiniowana na 
wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy. 

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 14 
radnych. 14 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 głosami. 
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Ad. 13 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2011 
rok. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że zwiększa się dochody i 
wydatki w kwocie 824.915 zł: 

• 766.886 zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi Pękoszew
Wędrogów, 

• 45.511 zł - dotacja z UE program PROW na dofinansowanie zagospodarowania terenu przy 
budynku świetlicy w Jeruzalu, 

• 4.360 zł - dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, 
• 500 zł - darowizna Banku Spółdzielczego z Białej Rawskiej na uroczystość otwarcia świetlicy 

wiejskiej w Jeruzalu, 
• 1 .400 zł - darowizna od firmy „PED-BRUK" na uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej w 

Jeruzalu na sfinansowanie występów zespołu muzycznego. 
W związku z otrzymanymi dotacjami oraz mniejszymi kosztami budowy drogi Pękoszew-Wędrogów 
jakie uzyskano z kwoty po przetargu zmniejsza się planowane kredyty na zrównoważenie budżetu do 
kwoty 2.995.633 zł. 

Pani Skarbnik nadmieniła, że przedmiotowa uchwala została pozytywnie zaopiniowana na 
wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy. 

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 14 
radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 głosami. 

Ad.14 

Pani Przewodnicząca powitała Pana Grzegorza Krośnię - Zastępcę Dyrektora Oddziału VEOLIA 
Usługi dla $rodowiska SA w Tomaszowie Mazowieckim. 

Pan Grzegorz Krośnla podziękował za zaproszenie na dzisiejsze obrady i poprosił o pytania 
związane z odbiorem nieczystości stałych z terenu gminy. 

Głos zabrał pan Wójt, który poruszył następujące kwestie: 

a) selektywna zbiórka odpadów z terenu gminy: 

• mieszkańcy skarżą się, że z powodu niedokładnie umytego opakowania nie odebrano 
odpadów, 

• czy jest możliwość częstszego odbioru odpadów posegregowanych w okresie letnim 
od lipca do września?, 

• czy będzie możliwość wprowadzenia promocyjnych stawek za odbiór odpadów 
niesegregowanych dla gospodarstw prawidłowo przeprowadzających segregację?; 

b) zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz 
opon - czy istnieje możliwość przeprowadzenia takich zbiórek na terenie gminy?; 

c) akcja sprzątania miejscowości przez mieszkańców - czy istnieje możliwość bezpłatnego lub 
promocyjnego odbioru śmieci?; 

d) nakazy płatnicze dla osób mających podpisane umowy - mieszkańcy nie otrzymali druków a 
w przypadku skumulowania się opłat biorąc pod uwagę skromne dochody wielu z nich /renta, 
emerytura rolnicza/ łączne uregulowanie należności stanowić będzie duże obciążenie 

domowego budżetu; 

e) zawieranie umów okresowych na odbiór śmieci z właścicielami działek letniskowych - czy 
istnieje możliwość zawierania takich umów np. na okres 6 m-cy i czy firma dostarczy w takim 
wypadku worki czy pojemniki?; 

Pan Grzegorz Krośnla udzielił następujących wyjaśnień: 

Ad. a) Odnotowano przypadki pozostawienia odpadów posegregowanych z uwagi na niedokładną 
segregację - w workach znalazły się np. rękawice robocze, styropian, worki po nawozach, 
opakowania po oleju i farbach, folie ogrodnicze a nawet pierogi, które nie powinny znaleźć się w 
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odpadach segregowanych; firma każdorazowo odnotowuje od kogo i z jakiego powodu nie odebrano 
odpadów posegregowanych; 

Termin odbioru odpadów selektywnych pokrywa się z terminem odpadów niesegregowanych i w 
związku z tym, że firma obsługuje mieszkańców kilku gmin planuje się opracowanie nowego 
terminarza odbioru odpadów posegregowanych /w innym terminie niż odbiór odpadów 
niesegregowanych/; opracowanie nowego harmonogramu przewidującego częstszy odbiór odpadów 
segregowanych w okresie letnim /co 4 tygodnie a nie jak dotychczas co 8/ jest możliwe do 
zrealizowania; po zorganizowaniu transportu i ustaleniu terminów nowoopracowany harmonogram 
zostanie przesłany do UG; 

Nie ma możliwości zmiany stawki za odbiór odpadów niesegregowanych; od 3 lat opłaty pozostają na 
tym samym poziomie /jedyna podwyżka związana jest ze zmianą stawki podatku VAT/; wysokość opiat 
związana jest z wysokością opiat odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz opiat za 
składowanie odpadów na składowiskach; 

Ad. b) Przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu jest możliwe z tym, 
że za zeskladowanie odpadów wielkogabarytowych na składowisku uiszczana jest oplata w wysokości 
600 zł za tonę; w przypadku opon możliwe jest przeprowadzenie jedynie zbiórki opon samochodowych 
o średnicy do 1100 mm /firmy nie odbierają opon ciągnikowych czy od kombajnów/; 

Pan Wójt poprosił o przesianie oferty dotyczącej przeprowadzenia przedmiotowych zbiórek. 

Ad. c) W przypadku akcji sprzątania miejscowości firma dostarczy bezpłatnie worki lub podstawi 
kontenery ale koniecznym będzie uiszczenie opiaty za zeskladowanie odpadów na składowisku w 
wysokości 230 zł za tonę. 

Ad. d) Nakazy płatnicze najprawdopodobniej zostaną doręczone jeszcze w tym tygodniu. Z uwagi na 
format druków konieczne było podpisanie umowy z firmą pakującą przesyłki a następnie rozesłanie ich 
pocztą. Poczta Polska SA, z której usług firma korzysta, jedynie doręcza przesyłki. W przypadku 
zbiegu płatności należy je regulować sukcesywnie, w przypadku opóźnienia nikt nie będzie wzywany 
do uiszczenia opłaty. 

Ad. e) Umowy okresowe na odbiór odpadów niesegregowanych z właścicielami działek letniskowych 
mogą być zawierane; dla firmy obojętne jest czy zbiórka będzie przeprowadzana w systemie 
workowym czy zostaną dostarczone pojemniki, istotnym jest natomiast ustalenie terminu odbioru 
odpadów /z uwagi na to, że właściciele działek korzystają z nich z reguły w weekendy/; 

Pan Wójt wskazał, że osoby dozorujące /najczęściej sąsiedzi/ mogą przypilnować odbioru. 

Sołtys Chrzczonowic Włodzimierz Cybulski zapytał przez jaki okres czasu należy przechowywać 
dowody uiszczenia opłaty za odbiór śmieci? Sołtys wskazał, że pomimo uiszczenia opiaty został 
wzywany do jej zapłacenia i musiał udokumentować, że wplata została dokonana. 

Pan Dyrektor odpowiedział, że przez okres 3 lat należy przechowywać dowody wpłaty. W przypadku 
konieczności udokumentowania uiszczenia opłaty kserokopię dowodu wpłaty należy przesiać listownie 
lub faksem na adres firmy. Pan Dyrektor wyjaśnił, że każdy kto ma podpisaną z firmą umowę ma 
indywidualne konto bankowe, na które są przekazywane wpłaty. Pan Dyrektor zaznaczył, że nie 
należy wpisywać numeru konta z druków innych osób na własnych przekazach bankowych. 

Radny Mariusz Antos zapytał, czy w przypadku powiadomienia mieszkańców, że mogą być 
odbierane jedynie opony samochodowe, przeprowadzenie takiej zbiórki byłoby możliwe? 

Pan Dyrektor odpowiedział, że tak ale będzie się z tym wiązała opłata za ich zeskladowanie. 

Pan Wójt podziękował panu Dyrektorowi za przybycie na dzisiejsze obrady i wręczył pisemne 
podziękowanie od Rady Gminy i Wójta Gminy za zasponsorowanie uroczystości otwarcia świetlicy 
wiejskiej w Jeruzalu /dostarczenie pojemników na odpady i bezpłatny odbiór śmieci dnia następnego/. 

Pani Przewodnicząca podziękowała panu Grzegorzowi Kraśnia za przybycie na sesję i ogłosiła 1 O
minutową przerwę w obradach. 

Ad.15 

Po przerwie obrady zostały wznowione. 

Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Dorota Powązka spytała o możliwość budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojnata 
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/przy drodze od cmentarza do kościoła i od p. Rybickich do p. Lewandowskich/. 

Radny Ireneusz Bedełek zgłosił naruszenie przepustu na drodze w Wycince Wolskiej i spytał o 
możliwość wzmocnienia konstrukcji. 

Radny Mariusz Antos zapytał o możliwość porozumienia się z władzami gminy Puszcza Mariańska w 
kwestii poprawienia zniszczonej wiaty przystankowej na skrzyżowaniu w Starym Łajszczewie. 

Pan Wójt zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi w kwestii budowy oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Chojnata ze wskazaniem kosztów tej inwestycji. Jednocześnie pan Wójt zaznaczył, że 
są na terenie naszej gminy miejscowości, w których nie ma oświetlenia ulicznego mimo istniejących 
słupów energetycznych. 

W kwestii przepustu w Wycince Wolskiej pan Wójt wskazał, że nie ma możliwości na dzień dzisiejszy 
przesunięcia środków na przeprowadzenie kapitalnego remontu. Stan przepustu zostanie sprawdzony, 
wstępnie zostaną oszacowane koszty remontu i wskazane źródła finansowania. 

Pan Wójt wyjaśnił, że przystanek w Starym Łajszczewie został zniszczony przez kierowcę TIR-a a 
wiatr dokończył dzieła. Sprawa była sygnalizowana Wójtowi Puszczy Mariańskiej i przystanek zostanie 
poprawiony. 

Pan Wójt poinformował, że zakończyła się procedura przetargowa na ułożenie destruktu asfaltowego 
na drogach lokalnych w obrębie gminy Kowiesy. W cenie materiału zawarta jest stawka za dowiezienie 
destruktu z miejsca zeskładowania na miejsce przeznaczenia i wyrównanie równiarką. 

do 5 km - 47,45 zł za tonę 

od 5 do 1 O km - 50,52 zł za tonę 

powyżej 1 O km - 53,50 zł za tonę. 

Po uwzględnieniu powyższych stawek i przeliczeniu kwot przeznaczonych ze środków funduszu 
soleckiego na 2011 rok na drogi do poszczególnych sołectw zostanie dostarczone: 

Chelmce - 144,5 t, 

Chrzczonowice - 24, 7 t, 

Kowiesy-Wymysłów - 230 t, 

Nowy Wylezin - 120 t, 

Wycinka Wolska- 120 t, 

Wola Pękoszewska - 260 t, 

Chojnata - 140 t, 

Chojnatka - 120 t, 

Franciszków 11 Ot, 

Jakubów-110 t, 

Janów - 102 t, 

Michałowice- 130 t + 50 t za frekwencję w wyborach do Izb Rolniczych, 

Paplinek- 11 O t, 

Ulaski - 130 t, 

Wędrogów - 160 t. 

W dniu wczorajszym dostarczono już 30 samochodów destruktu na drogę we Franciszkowie. Zostanie 
dowieziony destrukt do Jakubowa, na Lisną /500 ton na odcinek którym jeździ autobus szkolny/ i na 
Stary Wylezin /150 ton/. 

Kiedy będzie przebudowywana drugi odcinek trasy destrukt zostanie dowieziony na drogę 

Franciszków - Ulaski, na Chrzczonowice /na odcinek tłuczniowy gdzie kursuje autobus szkolny/ oraz 
na Paplinek i Lisnę. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał o tonaż samochodów? 
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Pan Wójt wyjaśnił, że destrukt będzie rozwożony 10-tonowymi samochodami. 

Radny Ireneusz Bedełek wskazał, że jego zdaniem samochody mają różny tonaż /to wynika z 
rozmów przeprowadzonych z kierowcami/. 

Pan Wójt zapewnił, że samochody będą miały jeden wspomniany wyżej tonaż. W poniedziałek 
destrukt zostanie dowieziony do Kolonii Wędrogowskiej, Woli Pękoszewskiej, na Franciszków i Ulaski. 
Kładziona będzie 10-15 cm warstwa materiału. 

Radny Ireneusz Bedełek odniósł się jeszcze raz do kwestii przepustu na Wycince Wolskiej 
podkreślając, że koniecznym jest wzmocnienie /poprawa/ obudowy urządzenia. Niewzmocnienie 
konstrukcji pociągnie za sobąjej uszkodzenie i konieczna będzie wymiana całego drenażu. 

Pan Wójt wrócił do sprawy rozwiezienia destruktu na drogi gminne i zapewnił, że będzie skrupulatnie 
liczone ile samochodów do danej miejscowości wyjeżdża z załadunkiem. W związku z tym pan Wójt 
zwrócił się do sołtysów z prośbą by osobiście pisemnie potwierdzali odbiór destruktu. Jeżeli któryś z 
sołtysów nie będzie mógł być przy odbiorze materiału niech wyznaczy do tego członka rady sołeckiej. 
Koniecznym jest również wskazanie konkretnych odcinków dróg, na które ma być rozwieziony destrukt 
zgodnie z wnioskami sołeckimi. 

Radny Bogdan Mioduszewski zapytał, czy po nawiezieniu destruktem drogi będą wyrównywane 
równiarką? 

Pan Wójt powiedział, że tak. 

Sołtys Marcin Szumny zapytał, kiedy droga na Franciszkowie zostanie wyrównana? 

Pan Wójt wyjaśnił, że w dniu wczorajszym przedmiotowa droga po nawiezieniu destruktem została 
wyrównana ale w sposób nienależyty i zostanie to poprawione w najbliższą sobotę. Pan Wójt wskazał, 
że na najbliższe obrady zostanie opracowane zestawienie ile materiału danego rodzaju /destrukt, gruz 
betonowy/ zostało rozwiezione na drogi gminne i jakie z tego tytułu mamy oszczędności. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wskazał na dużą poprawę stanu nawierzchni dróg po 
nawiezieniu destruktu. 

Ad.16 

Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Sołtys Jakubowa Włodzimierz Włodarski zauważył, że większość inwestycji /świetlice, place zabaw/ 
dotyczy miejscowości położonych na obrzeżach gminy a nic nie robi się w centrum gminy, które ma 
być naszą wizytówką. 

Odniósł się do tego Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński, który przypomniał, że w budżecie gminy 
w roku ubiegłym były zaplanowane środki na urządzenie miejsca imprez na placu za bankiem w 
Kowiesach. Środki te następnie zostały przesunięte na wykonanie dokumentacji na dom kultury w 
Woli Pękoszewskiej. Wiceprzewodniczący zaakcentował, że do kwestii urządzenia miejsca imprez w 
Kowiesach powinniśmy powrócić. 

Pan Wójt przypomniał, że na poprzedniej sesji informował, że pozyskiwany humus z 
przebudowywanej OK Nr 8 zostanie nawieziony na działkę za bankiem w Kowiesach i wyrównany 
/prace są rozłożone w czasie z uwagi na przeprowadzane przez wykonawcę bilanse/. Ponieważ teren 
częściowo porastają drzewa tzw. samosiejki złożyliśmy do starostwa wniosek o wydanie zezwolenia 
na ich wycinkę. Z uwagi na to, że wycięte miałyby zostać drzewa zdrowe starostwo naliczyłoby nam 
opłatę za ich wycięcie w kwocie ponad 200 tys. zł. Wobec powyższego wniosek został wycofany. Pan 
Wójt wskazał, że podobna sytuację mieliśmy w Woli Pękoszewskiej. Za wycięcie zdrowych drzew 
naliczona została opłata w wysokości 80 tys. zł. Oplata ta została odroczona na 3 lata pod warunkiem 
posadzenia 30 sztuk drzew na działce za boiskiem. Jeżeli po 3 latach posadzone drzewa utrzymają 
żywotność naliczona opłata zostanie umorzona. Wzmiankowane drzewa zostały posadzone ale 
niestety okazało się, że zostały przez kogoś zatalerzowane i musimy posadzić nowe sadzonki. 
Odnosząc się do kwestii inwestycji w centrum gminy pan Wójt wskazał, że w Kowiesach zostanie 
urządzona duża zatoczka przystankowa do zawracania przez autobusy naprzeciwko urzędu. 

Radna Wiesława Olszewska zasygnalizowała potrzebę postawienia w Kowiesach słupa 
ogłoszeniowego /nekrologi, ogłoszenia i plakaty są wieszane na drzewie/. 
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Pan Wójt wskazał, że w 2009 roku mieszkańcy sołectwa Borszyce - Wola Pękoszewska część 
środków funduszu soleckiego na 201 O rok przeznaczyli na zakup słupa ogłoszeniowego w Woli 
Pękoszewskiej i taki slup został w tej miejscowości postawiony. Sołectwo Kowiesy - Wymysłów środki 
funduszu soleckiego na zeszły i obecny rok przeznaczyło na destrukt na drogi. W tym roku sołectwo to 
może na zakup słupa ogłoszeniowego przeznaczyć cześć środków funduszu sołeckiego na 2012 rok. 

Radny Cezary Żukowski zauważył, że slup ogłoszeniowy w centrum gminy służyłby nie tylko 
mieszkańcom Kowies ale wszystkim mieszkańcom gminy. 

Pan Wójt poprosił sołtysów o zgłaszanie się do pani Zofii Jakubiak po druki list, na których mieszkańcy 
poszczególnych miejscowości wpisywaliby uprawy, w których odnieśli straty na wskutek majowych 
przymrozków. Pan Wójt wskazał, że chcielibyśmy aby na obszarze naszej gminy ogłoszono stan 
klęski żywiołowej z powodu wystąpienia strat w uprawach rolnych i sadowniczych będących skutkiem 
wystąpienia na początku maja opadów śniegu i przymrozków. 

Sołtysi otrzymali do umieszczenia na tablicach informację dotyczącą fałszywych kontrolerów z ARiMR 
i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

Ad.17 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie VII Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 15.00 

Protok~owala: • 
~ ,l{_,,,JQ,!,(,S\ 1(,,., AA_ 
Anna Kałamaj51<a- Nowak 

Przewodnicząca 

Rady Gm_i~~owiesy 

/-/ ~ Kowalska 
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