
Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 17 czerwca 2011 roku 

P R O T O K Ó Ł Nr Vlll/2011 

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 czerwca roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

Początek Sesji uodzina 13.00 

Zakończenie Sesji godzina 16.00 
Ustawowy stan radnych - 15 
Faktyczny stan radnych: 
w chwili rozpoczęcia sesji obecnych było 12 radnych, o godz. 13.30 w czasie trwania punktu 6 obrad 
na posiedzenie przybyła radna Barbara Białek - stan radnych w 1 części obrad wynosił 13 radnych; w 
2 części obrad /od punktu 10/ nie brała udziału radna Zuzanna Dudziak /z uwagi na konieczność 
uczestnictwa w Radzie Pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu/ wobec czego stan 
radnych wynosił ·12 osób. 

W sesji uczestniczyło w pierwszej części obrad 12, potem 13 radnych /nieobecna była radna Elżbieta 
Adamczyk I radna Barbara Białek, która przybyła na sesję w trakcie trwania punktu 6 obrad/, w 
drugiej części obrad 12 radnych, według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) pani 
Maria Cygan- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu /w pierwszej części obrad/ oraz sołtysi 
zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 2). 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Lubolński - Wójt 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, 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 12 radnych. 

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

Porządek Sesji: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5. Złożenie ślubowania przez nowowybraną sołtys sołectwa Chojnata. 
6. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
7. Podjęcie: 

a) Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy za 201 O rok, 

b) Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 
2010 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie na lata 2011-2015. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 

1 O. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych przebiegających przez 
obszar gminy Kowiesy do kategorii dróg gminnych. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2014. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 
14. Przedstawienie przez Pana Artura Bagieńskiego - Wicemarszałka Województwa Łódzkiego 

zagadnienia pozyskiwania środków unijnych w ramach PROW w latach 2011-2012. 
15. Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Projekcja reportażu „Tradycją regionu malowane - Gmina Kowiesy". 
17. Wolne wnioski i informacje. 
18. Zamknięcie obrad. 

Z wnioskiem o zmianę porządku wystąpili: 
- pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy, który wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 10 
/podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych przebiegających przez obszar gminy 
Kowiesy do kategorii dróg gminnych/- z uwagi na brak opinii instytucji uzgadniającej przedmiotowa 
uchwała nie może zostać podjęta; 
- pani Barbara Kowalska- Przewodnicząca Rady Gminy, która zawnioskowała o zdjęcie z porządku 
obrad punktu 14 /przedstawienie przez Pana Artura Bagieńskiego - Wicemarszałka Województwa 
Łódzkiego zagadnienia pozyskiwania środków unijnych w ramach PROW w latach 2011-2012/, z 
uwagi na wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe /udział w uroczystościach z Metropolitą 
Radomskim Biskupem Henrykiem Tomasikiem/ pan Wicemarszałek nie może być obecny na 
dzisiejszych obradach. 

Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku glosowało 12 
radnych, nikt nie głosował przeciwko, nikt od głosu się nie wstrzymał. Wniosek został przyjęty 12 
glosami. 

Po zmianach porządek obrad przestawia się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5. Złożenie ślubowania przez nowowybraną sołtys sołectwa Chojnata. 
6. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
7. Podjęcie: 

a) Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy za 201 O rok, 

b) Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 
2010 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie na lata 2011-2015. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 

1 O. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Projekcja reportażu „Tradycją regionu malowane - Gmina Kowiesy". 
15. Wolne wnioski i informacje. 
16. Zamknięcie obrad. 

Ad.4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z VII Sesji Rady Gmlnir z dnia 19 maja 
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 glosowania. W głosowaniu 
jawnym za przyjęciem protokołu glosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Protokół został przyjęty 12 głosami. 
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Ad.5 
W następnym punkcie zgodnie z §12 ust. 1 Statutów Sołectw pani Agnieszka Strzałka nowowybrana 
sołtys sołectwa Chojnata złożyła ślubowanie o następującej treści: ,,Ślubuję 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". 

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

I • Z zakresu zadań inwestycyjnych. 
1. Prace budowlane na drodze gminnej 115152 E dobiegają do końca. Obecnie są wysypywane 

humusem pobocza drogi oraz ustawiane pionowe znaki drogowe. Wykonawca planuje 
przekazanie zadania do odbioru końcowego w I dekadzie sierpnia br. 

2. Podpisano umowę z firmą „ZUST" Kazimierz Stefański z Rawy Mazowieckiej na modernizację 
drogi w U laskach. Prace budowlane już trwają. 

3. Została podpisana umowa z firmą P.P.H.U. ,,SINBUD" na rozwiezienie destruktu asfaltowego 
na drogach lokalnych w obrębie gminy. Obecnie jest realizowana dostawa do Lisnej. 

4. Trwają prace montażowe oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie przez firmę Usługi 
Remontowo-Budowlane Instalacje Elektryczne Piotr Koliński z Paplina za kwotę 11.600 zł z 
realizacją do 30.09.2011 r. 

5. W dniu 20 maja zostały otwarte oferty na „Rozbudowę Strażnicy OSP na potrzeby społeczno
kulturalne mieszkańców we wsi Paplin". Ofert wpłynęło 8. 

Lp. OFERENT WYSOKOSC OKRES 
OFERTY GWARANCJI 
/BRUTTO\ 

1. Firma Handlowo-Usługowa „War-Bud" z 
793.427,49 zł 36 miesięcy Piotrkowa Trvbunalskieao 

2. Zal<ład Ogólnobudowlany Pogorzelscy z 
912.918,23 zł 36 miesięcy Skierniewic 

3. Firma „KAL-FAM" z Kamiona 667.699,04 zł 36 miesiecv 
4. Zakład Remontowo-Budowlany ,,GRAD" 

właściciel Grad Władysław z Lubochnia 678.256,64 zł 60 miesięcy 
Górki 

5. COPPER-POL z Pabianic 719.826,00 zł 36 miesiecv 
6. Zal<ład „BUD-REM" z Sochaczewa 794.826,00 zł 36 miesiecv 
7. Firma „ELLA" z Sochaczewa 836. 902,43 zł 36 miesiecv 
8. ,,BUDMAR" z Tomaszowa 

781.435,03 36 miesięcy Mazowieckieao 

W przetargu oceniano cenę i długość okresu gwarancji i najwięcej punktów uzyskała oferta 
firmy ZR-B GRAD i z tą firmą zostanie podpisana umowa. 

6. Został ogłoszony przetarg na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach: Chełmce, 
Jeruzal, Wólka Jeruzalska. 

7. Do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach została złożona kompletna dokumentacja na 
budowę nowej linii oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich. Koszt ponad 40 tys. zł. 

li. Sprawy bieżące. 
1. Został pozyskany destrukt na nasze drogi: Franciszków-Ulaski, na część drogi Wola 

Pękoszewska- Borszyce (rozgarnięcie i wyrównanie zrobią na własny koszt mieszkańcy 
Borszyc) Stary Wylezin (tzw. ,,Lisia kita") - rozgarniecie i wyrównanie zrobią na własny koszt 
mieszkartcy tej części miejscowości, Zawady od DK Nr 8 do lasu (kierunek Gąba). 
Chrzczonowice -Paplin - na koszt właściciela żwirowni. 

2. W dniu 3 czerwca o godz. 14:00 w tej Sali odbył się Gminny Zjazd Związku Gminnego OSP 
Kowiesy. Na 19 delegatów w obradach uczestniczyło 16. Została podsumowana kadencja 
pracy Zarządu Gminnego w latach 2005-2010 oraz wybrano nowy Zarząd na kadencję 2011-
2016. Szczegółowe sprawozdanie z tego zjazdu jest u Pani Prezes Marii Odziemkowskiej. 
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3. Zostały wznowione granice pasa drogowego drogi Chrzczonowice - Paplinek przez geodetów 
na koszt właściciela żwirowni. Tylko jedna osoba nie podpisała protokołu granicznego. Punkty 
graniczne zostały zastabilizowane słupkami granicznymi. 

4. Prace geodety przy wznowieniu granic drogi w Kowiesach i Zawadach zostały na gruncie 
zakończone. Obecnie czekamy do końca miesiąca czerwca na dokumentację geodezyjną. 

5. Został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu. 
Wpłynęła tylko jedna aplikacja. 

6. W dniu 1 czerwca z Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach odbyło 
się podsumowanie projektu ekologicznego „Lasy-zielone płuca naszej okolicy". Projekt był 
skierowany do uczniów szkól podstawowych w gminie Kowiesy. Na projekt ten Gmina 
otrzymała dofinansowanie z WFO$iGW w Łodzi. 

7. Uczestniczyłem w obradach Skierniewickiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
dniu 8 czerwca. 

Na obrady przybyła radna Barbara Białek. 

Ili. Wyjazdy słu:l:bowe. 

1. W dniu 2 czerwca br. wspólnie z Panią Anną Gwardyńską bylem w Łodzi w: 

a) Urzędzie Wojewódzkim u Pani V-ce Wojewody Krystyny Ozgi. Rozmowy dotyczyły: 
• bieżących spraw związanych z opiniami i uwagami co do gminnych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 
• funkcjonowania na rok 2012 programu Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych; 

b) Wydziale Planowania Przestrzennego rozmawialiśmy na temat: 
• zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego opracowanych na potrzeby gminy, aby 

w przyszłości uchronić budżet gminy przed dodatkowymi kosztami wykupu gruntów na 
poszerzenia pasów dróg lokalnych. 

c) Urzędzie Marszałkowskim u Pana V-ce Marszałka Artura Bagieńskiego rozmawialiśmy na 
tematy: 

• weryfikacji złożonych wniosków na „Podstawowe usługi dla ludności" z PROW i 
terminu ukazania się listy rankingowej oraz planowanego terminu podpisania umów z 
Zarządem Województwa na realizację projektów, 

• planowanego terminu naboru wniosków na„ Odnowę wsi", 
• problemów ze sprawdzeniem złożonych wniosków o płatność z PROW. 

2. W dniu 6 czerwca bylem w 2:yrardowie w Rejonie Energetycznym w Dystrybucji i rozmawiałem z 
Panem inż. Nadulskim (Z-ca dyrektora rejonu) na tematy: 

• uzyskania zgody na montaż linii NN i lamp oświetleniowych na słupach 
energetycznych w Nowym Lindowie /jest zgoda i wykonawca mógł przystąpić do 
pracy/, 

• inwestycji w liniach średniego napięcia na terenie gminy oraz uruchomienia podstacji 
energetycznej w Hucie Zawadzkiej, 

• skrócenia obwodów NN w miejscowościach Jakubów i Zawady (kierunek Biała 
Rawska). 

3. Wspólnie z Panią Teresą Słoma-Sekretarz Gminy Kowiesy, Panią Wiesławą Olszewską- radną 
Gminy Kowiesy, Panią Krystyną Oziębło- delegatem rady do Rady Programowej LGD „Kraina 
Rawki" i Panią Anną Sikorską- Dyrektor GBP w Kowiesach brałem udział w Walnym 
Zgromadzeniu Członków LGD „Kraina Rawki" w Regnowie w dniu 14 czerwca. Główne punkty 
obrad walnego to: przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu za 201 O rok i udzielenie absolutorium 
oraz zmiany w składzie Rady LGD. 

4. W dniu 15 czerwca brałem udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Banku Gospodarstwa 
Krajowego „Przyszłość finansów samorządów terytorialnych-dochody, inwestycje, dług". 
Konferencja była w Hotelu Sofitel Victoria i była bezpłatna. 
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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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 201 O rok i uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 201 O rok. 

Przystąpiono do omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 201 O rok. Z uwagi na 
nieobecność na dzisiejszych obradach pani Beaty Heleniak- Skarbnika Gminy, omówienia 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dokonał pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy 
Kowiesy. 

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2010 rok: 
Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.201 O roku wynosi/ 7.412.928,97 zł, wykonanie 
zaś wynosiło 7.329.586,60 zł, tj. 98,88%. 

Nie zrealizowano planu dochodów poniżej 95% w następujących działach: 

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 
Zaplanowano 3 500,00 zł wykonano 285,60 zł, tj. 8,2% 
Niewykonanie planu wynika z faktu, że nie udało się uzyskać opiaty eksploatacyjnej za wydobycie 
kopaliny żwiru. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Zaplanowano 383 812,00 zł wykonano 244 587,65 zł, tj. 63,7% 
Tak niskie wykonanie wynika z faktu nieotrzymania odszkodowania w kwocie 146.570 zł za działki 
zajęte pod trasę w miejscowości Zawady (z powodu wniesienia odwołania od decyzji sprawa jest w 
Ministerstwie Infrastruktury), a należności te ujęto w planie na 2011 rok. 

Dział 751 Urz,~dy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

Zaplanowano 35 859,00 zł wykonano 25 709,52 zł, tj. 71,7% 
Plan w tym dziale dotyczył m.in. wyborów samorządowych. Ponieważ nie było potrzeby 
przeprowadzania li tury wyborów plan nie został zrealizowany w 100%. 

Dochody własne wykonano w kwocie 2 556 833,71 zł, i dotyczyły: 
PODATKÓW 

podatek od nieruchomości - 845.282,26 zł, 
podatek rolny - 326.257,04 zł, 
podatek leśny - 44. 135,40 zł, 
podatek od środków transportowych - 52.923,00 zł, 
udziały w podatkach dochodowych: 

od osób fizycznych w kwocie 670.016,00 zł, 
od osób prawnych w kwocie 3.671,66 zł, 

podatek od czynności cywilnoprawnych - 44.194,00 zł, 
podatek od spadków i darowizn - 2.058,00 zł, 
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -
19.396,64 zł; 

OPŁAT 
wpływy z opiaty skarbowej - 16.899,00 zł, 
wpływy za udzielenie koncesji - 285,60 zł, 
wpływy z opiat za użytkowanie wieczyste nieruchomości -6.334,00 zł, 
wpływy z opiat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.343,85 zł, 
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego -1.532,42 zł, 
wpływy z opiat i kar za ochronę środowiska - 6.813,62 zł, w tym 5.371,89 zł, to środki z 
likwidacji GFOŚ, 
wpływy z różnych opiat - 2.068,80 zł; 

DOCHODÓW Z NAJMU I DZIER2AWY 
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dochody z najmu lokali - 97.280, 71 zł, 
- dochody z tytułu dzierżawy wuntów- 7.972,71 zł; 

DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAN BUDŻETU PAŃSTWA 
z egzekucji zaliczek alimentacyjnych - 1. 718,45 zł, 
z udostępnienia danych osobowych - 1,55 zł; 

ODSETEK 
odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 18.895,38 zł, 
odsetki od środków na rachunkach bankowych - 64.683,52 zł, 
pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu -2.086,82 zł; 

WPŁYWÓW Z USŁUG 
sprzedaż wody - 89.092,53 zł, 
sprzedaż obiadów dla uczniów - 42. 752,50 zł, 
wywóz nieczystości od lokatorów - 1.194, 14 zł, 

- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną - 261, 95 zł; 
WPŁYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 

otrzymane darowizny na sporządzenie planu zagospodarowania - 15.500,00 zł, 
refundacja z PUP za roboty publiczne pracownika drogowego -11.122,94 zł, 
wpływy z różnych dochodów - 14.274,22 zł, 
otrzymane odszkodowanie za grunty gminne zajęte pod trasę szybkiego ruchu-106.785,00 zł. 

Największe wpływy w dochodach własnych stanowił podatek od nieruchomości i podatek rolny 
oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Ogółem należności na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 735.431,64 zł, w tym należności wymagalne 
455. 807 ,66 zł. 
Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały 
zmniejszenie dochodów gminy w wysokości 225.294,49 zł, z czego: w podatku od 
nieruchomości- 185.122, 76 zł, podatku od środków transportowych - 40.171, 73zł. 
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 10.267,00 zł 
(z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części 
pozostałych po likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie 
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne). 
Zastosowane obniżenia stawek i zwolnienia podatkowe powodują jednocześnie obniżenie 
subwencji wyrównawczej dla gminy z budżetu państwa. 

Dotacje stanowiły 26% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 1.310.203,78 zł, z czego: 

■ dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 1.156.618,05 zł, 

■ dotacje na dofinansowanie zadań własnych stanowiły kwotę 153.585,73 zł, 
Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie w wysokości 563.532, 11 zł w postaci: 

dotacji z TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 145.959,62 zł, 
dotacji z WFO$ i GW w Łodzi na dofinansowanie budowy wodociągu w Paplinie w kwocie 
77.181,00 zł, 
dotacji z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu POKL z przeznaczeniem na zadania 
oświatowe 267.948,81 zł, 
dotacji z funduszy Unii Europejskiej na urządzenie placów zabaw w Woli Pękoszewskiej i 
Jeruzalu - 24.122,00 zł, 
dotacji z WFO$ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. Dzień Ziemi w 
kwocie 26.828,68 zł, 
dotacji z WFO$ i GW w Łodzi na opracowanie programu gospodarki azbestem -
16.592,00 zł, 
środków z Funduszu prewencyjnego PZU na zakup sprzętu strażacl<iego -4.900,00 
zł. 

Subwencje stanowiły 39,5% ogólnych dochodów budżetu I wynosiły 2.899.017,00 zł. 

Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to: 
subwencja oświatowa 1. 737.325,00 zł, 
subwencja wyrównawcza 1.161.692,00 zł. 
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Radny Bogdan Mioduszewski zapytał o umorzenia w podatkach. 

Odpowiedzi udzielił pan Wójt wyjaśniając, że w 2010 roku na indywidualne wnioski podatników po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały przez Wójta Gminy umorzenia 
w podatku rolnym w wysokości - 191,00 zł, podatku od środków transportowych w wysokości 100,00 
zł. 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która podkreśliła, że ogólna analiza planu 
dochodów wskazuje, że był on dobrze zaplanowany, tzn. nie zaniżono ani też nie przeszacowano 
planu dochodów na rok 201 O. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wskazała na zaangażowanie Wójta Gminy w pozyskiwanie 
dodatkowych źródeł finansowania ze środków TFOGR i WFOŚ i GW oraz dotacji UE Program PROW 
i PO KL 

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania wydatków. 

2. Sprawozdaniu z wykonania wydatków. 

Plan wydatków wykonano w 93,1 % w ogólnej kwocie 9.567.115,81 z tego na wydatki 
inwestycyjne przypadło 3.395.221,80 zł, tj. 35,5% ogólnych wydatków budżetu, natomiast na 
wydatki bieżące 6.171.894,01 zł, tj. 64,5% ogólnych wydatków. 

Pan Wójt wskazał, że nie stwierdzono przekroczenia planowanych środków. 

Nie zrealizowano planu wydatków poniżej 90% w następujących działach: 

Dział 010 Rolnictwo I łowiectwo 
Zaplanowano 1.836. 704,97 zł, wykonano 1.515.338,67, tj. 82,5% 
Niskie wykonanie jest skutkiem zwrotu podatku VAT w miesiącu grudniu 2010 roku przez Urząd 
Skarbowy z tytułu realizowanej inwestycji wodociągowej. 

Dział 71 O Działalność usługowa 
Zaplanowano 45.677,00 zł, wykonano 36.049,96 zł, tj. 78,9% 
Niskie wykonanie planu jest wynikiem mniejszych nakładów poniesionych na wykonanie fragmentu 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

Zaplanowano 35.859,00 zł, wykonano 25. 709,52 zł, tj. 71, 7% 
Niewykonanie wydatków ma związek z nieprzeprowadzeniem li tury wyborów samorządowych. 

Dział 851 Ochrona zdrowia 
Zaplanowano 56.000,00 zł, wykonano 48.073,85, tj. 85,8% 
środki niewykorzystane w 201 O roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęła 
w harmonogramie na rok 2011. 

Dział 900 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska 
Zaplanowano 178.667,00 zł, wykonano 145.625,43 zł, tj. 81,5% 
Niewykonanie planu dotyczy zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Wydatki bieżące to 
przede wszystkim zabezpieczenie planu na zapłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego 
(FV za grudzień 201 O są płatne w miesiącu styczniu 2011 roku). Wydatki majątkowe natomiast to 
budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie i Budach Chojnackich, gdzie na plan w kwocie 
10.767 zł udało się wykonać jedynie dokumentację projektową w ogólnej kwocie 3.828 zł. 

Radna Dorota Powązka zapytała o wydatki poniesione w 2010 roku na oświatę - czy odnotowano 
wzrost wydatków poniesionych na oświatę w porównaniu do lat poprzednich? 

Odpowiedzi udzieli! pan Wójt, który wyjaśni!, że nie odnotowano dużego wzrostu na bieżące wydatki 
rzeczowe /wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych/. Wzrost dotyczył wynagrodzeń 
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nauczycieli w skutek corocznych podwyżek oraz wypłacania dodatków wyrównujących wynagrodzenia 
/od 2009 roku/. 

Następnie pan Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych. 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku. 
W budżecie roku 2010 na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 3.395.221,80 zł. 

Wydatki inwestycyine dotyczyły nakładów w zakresie: 

infrastruktury wodociągowej-poniesiono 1.336.322,03 zł: 
budowa SUW i sieci wodociągowej w Paplinie - 1.303.002,78 zł, (SUW wraz z 
niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną hala 
technologiczna, dwa zbiorniki naziemne wyrównawcze, zbiornik bezodpływowy na 
ścieki, trzykomorowy zbiornik popłuczyn, kanalizacja technologiczna odprowadzająca 
wody pop/uczne, sieć wodociągową o łącznej długości 5.305 mb 
wykonano mapy do celów projektowych sieci wodociągowej dla miejscowości Lisna, 
Paplinek Chrzczonowice (cz. zachodnia) - 27.075,00 zł, 
zakupiono hydraulikę pompy głębinowej do SUW w Starym Wylezinie - 6.244,25 zł, 

infrastruktury drogowej - poniesiono 1. 356. 907, 04 zł : 
modernizacja drogi w Nowym Wylezinie 327.657,70 zł, (wykonanie podbudowy z 
destruktu o grubości 1 O cm, położenie nawierzchni mineralno-asfaltowej o grubości 4 
cm na powierzchni 5360 m2), 

modernizacja drogi Stary Wylezin - Chrzczonowice - 326.107,22 zł, (wykonanie 
nawierzchni z destruktu bitumicznego o grubości 15 cm, szerokość drogi 4 m), 
modernizacja drogi Franciszków - Zawady - 133.660,00 zł, (wykonanie, nawierzchni na 
odcinku 1.106 km z gruzu betonowego o grubości 15 cm, wykonanie obustronnych 
poboczy na odcinku 882 m), 
modernizacja drogi relacji Paplin - Paplinek - 241.529,99 zł, (wykonanie nawierzchni 
drogi z destruktu bitumicznego o grubości 15 cm na powierzchni 5.841 m2 , podbudowa z 
kruszyw naturalnych), 
budowa drogi Pękoszew - Wędrogów - 10.403,20 zł (zapłata li transzy za projekt, 
aktualizacja kosztorysów oraz odpisy z ksiąg wieczystych), 
budowa drogi relacji Lisna-Paplinek - Chrzczonowice - 8.073,28 zł (koszty aktów notarialnych 
dotyczących darowizn gruntów na poszerzenie drogi oraz podziały działek pod drogę), 
zakup wiat przystankowych- 14.664,95 zł, (pięć obiektów: dwa zamontowane w Pękoszewie 
przy drodze nr 70, trzy zamontowane w miejscowości Wola Pękoszewska), 

gospodarki nieruchomościami- wydatkowano kwotę 845.910,81 zł: 
przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno - kulturalne 
mieszkańców wsi - 694.997,59 zł, 
opracowano studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie budowy Wiejskiego Domu 
Kultury w Woli Pękoszewskiej - 11.654,42 zł (zadanie to było przygotowywane do 
dofinansowania ze środków z funduszy UE z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego. Niestety złożony wniosek pomimo, że przeszedł pod względem 
merytorycznym tzn. poprawności złożonego wniosku i załączonych dokumentów) to jednak 
nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów niezbędnych do uzyskania dofinansowania, 
urządzenie placów zabaw w miejscowości Wola Pękoszewska, Jeruzal i Chrzczonowice -
49.430,68 zł - dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci - 3 komplety, (plac zabaw 
w Chrzczonowicach został urządzony ze środków z Funduszu Soleckiego tej miejscowości, 
natomiast place zabaw w Woli Pękoszewskiej i Jeruzalu z dofinansowaniem środków z UE z 
programu PROW), 
zakup nieruchomości zabudowanej po byłej szkole w Starym Wylezinie - 74.156, 12 zł, 
{drewniany czteroizbowy dom mieszkalny z przeznaczeniem na świetlicę wiejską usadowiony 
na działce o obszarze 0,3050 ha), 
zakup kontenera mieszkalnego - 15.672,00 zł, (kontener socjalno - mieszkalny o powierzchni 
27,60 m'), 
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administracji gminnej - 70. 642, 72 zł: 
zakup zestawu inkasenckiego wraz z oprogramowaniem do inkasowania opłat za pobór wody 
- 20.41'7,83 zł, (komputer przenośny do odczytu zużycia wody, drukarka i program do 
rozliczania opłat za pobór wody}, 
instalacja sieci komputerowej i elektrycznej w Urzędzie Gminy - 44.200,60 zł, 
przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wspólnie realizowane zadanie 
pn. .,Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych" - (elektroniczny obieg 
dokumentów w Urzędzie Gminy) - 6.024,29 zł, 

ochrony przeciwpotarowej - 18. 086, 88 z/: 
zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Lisna - 4.900,00 zł, 
dotacje dla jednostek OSP na zakup wyposażenia -13.186,88 zł, 

oświaty - 20. 999, 86 z/: 
- zakup rzutnika i tablic interaktywnych dla szkól - 20. 999, 86 z/, 

oświetlenia dróg - 41. 163, 16 z/ : 
budowa oświetlenia ulicznego w Woli Pękoszewskiej - 22.721,16 zł, (5 kompletów lamp 
oświetleniowych z osprzętem), 
budowa oświetlenia ulicznego w Chełmcach - 14.614,00 zł, (9 kompletów lamp 
oświetleniowych z osprzętem), 
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w Jakubowie, 
Nowym Lindowie i Budach Chojnackich - 3.828,00 zł. 

Radna Dorota Powązka zapytała o źródła finansowania wydatków inwestycyjnych. 

Pan Wójt wyjaśni/, że wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały pokryte z: 
- dotacji WFOŚ i GW w Łodzi - 71.181 z/, 
- dotacji TFOGR przy UM w Łodzi - 145.959,62 z/, 
- dotacji UE POKL - 20.999,86 z/, 
- dotacji UE Program PROW- 24.129 z/, 
- pożyczek BGK w Łodzi zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie PROW - 1.215.992 z/, 
- kredytu bankowego - 200.000 zł, 
- środków własnych budżetu gminy - 1. 716.961,32 z/. 

Pan Wójt następnie wyjaśnił, że różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi 
deficyt w kwocie 2.237 .529 ,21 zł. 
W roku budżetowym 2010 gmina zaciągnę/a następujące zobowiązania długoterminowe: 

pożyczka długoterminowa w wysokości 911.698,00 z/, zaciągnięta w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania -
budowa SUW i wodociągu w Paplinie, 
pożyczka długoterminowa w wysokości 304.294,00 zł, zaciągnięta w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania -
przebudowa i rozbudowa OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne 
mieszkańców wsi, 
kredyt długoterminowy w wysokości 200.000,00 z/, zaciągnięty w Banku Polskiej 
Spółdzielczości w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z 
przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi w Nowym Wylezienie, 
kredyt długoterminowy w wysokości 160.000,00 z/, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym 
w Mszczonowie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 201 O. 

Łączna kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 201 O - 1.575.992,00 zł. 
Rozchodami w 201 O roku były spłaty następujących kredytów i pożyczek: 

spłata 3.669,15 zł, tj. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej w 2007 roku na modernizację oświetlenia 
ulicznego przy drogach gminnych, 
spłata 34.992,00 zł, tj. kredytu z Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej 
zaciągniętego w 2006 roku na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych, 

Łączna kwota rozchodów to 38.661, 15 z/. środki te pochodziły z wolnych środków z roku 2009. 
Radna Dorota Powązka spytała o wysokość wydatków poniesionych na obsługę długu publicznego. 
Pan Wójt wyjaśnH, że była to kwota 6.244,84 zł. 
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Następnie pan Wójt przedstawił sprawozdanie finansowe za 2010 rok: 

1. Bilans z wykonania bud:l:etu Gminy Kowiesy. 
Aktywa według stanu na dzień 31.12.2010 rok wynoszą 764.943,76 zł, na co składają się: 
$rodki pieniężne budżetu w kwocie 740.076,54 zł oraz należności do budżetów (należności z tytułu 
udziałów w podatkach i opłatach skarbowych) w kwocie 24.867,22 zł. 
Pasywa według stanu na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 764.943,76 zł, na co składają się 
zobowiązania długoterminowe (z tytułu pożyczek i kredytów) w kwocie 1.694. 734,95 zł, zobowiązania 
wobec budżetów (nadpłacone udziału przez urzędy skarbowe) w kwocie 10,36 zł, niedobór z 
wykonania budżetu za rok 2010 w kwocie 2.237.529,21 zł, skumulowana nadwyżka budżetu z lat 
ubiegłych w kwocie 1.170.514,66 zł oraz inne pasywa ( subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu 
grudniu 2010 na miesiąc styczeń 2011 r.) w kwocie 137.213 zł. 

2. Zbiorczy bilans Jednostek bud:l:etowych gminy Kowiesy. 
Bilans ten obejmuje trzy bilanse jednostkowe: bilans Urzędu Gminy, bilans Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Bilans Szkół i Gminnego Zespołu Oświaty. 
Suma bilansowa po stronie aktywów według stanu na dzień 31.12.2010 rok zamyka się kwotą 
13.077.839,09 zł, na którą składają się: 
- wartości niematerialne i prawne w kwocie netto 17.030,82 zł, środki trwałe w kwocie netto 
11.143.224, 79 zł, wartość inwestycji rozpoczętych 1.043.933,21 zł, należności długoterminowe 
65.785,06 zł {należności z tytułu podatków zabezpieczone hipoteką), udziały w Banku Spółdzielczym 
na kwotę 3.000, zł, zapasy materiałów ( paliwo i opał) 51.338,23 zł, należności z tytułu dostaw i usług 
40.140,34 zł, należności od budżetów 8.726.48 zł, środki pieniężne 76.908,07 zł. 
Suma bilansowa po stronie pasywów według stanu na dzień 31.12.2010 rok zamyka się kwotą 
13.077.839,09 zł, na która składają się: 

- fundusz jednostek 10.662.221,54 zł, zysk netto za rok 2010 w kwocie 1.899.681,36 zł, 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 13.248,52 zł, zobowiązania wobec budżetów 
101.861,70 zł, zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych 41.153,02 zł, 
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 187.368,39 zł, pozostałe zobowiązania 8.247, 1 fi zł, sumy obce -
zabezpieczenie wykonania umów 39.624,29 zł, ZF$S 58.648,06 zł, rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 65. 785,06 zł. 

3. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych. 
Sprawozdanie to obrazuje zmiany jakie miały wpływ na fundusze jednostek w okresie od 1 stycznia 
do dnia 31 grudnia 2010 roku. 
Na zwiększenie funduszu w roku 201 O miały wpływ: 
- zysk bilansowy za rok 2009 w kwocie 2.314.750,03 zł, zrealizowane wydatki budżetowe za rok 2010 
w kwocie 9.567.115,81 zł, dotacje oraz środki na inwestycje w kwocie 3.348.417,77 zł, wartość 
nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 52.635,90 zł. 
Na zmniejszenie funduszu jednostek miały wpływ: 
- zrealizowane dochody budżetowe przez jednostki budżetowe 1. 760.579,28 zł, dotacje i środki na 
inwestycje 3.910.222,53 zł, pokrycie amortyzacji środków trwałych za rok 2010 - 570.875,91 zł, 
wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 31.661,86 zł, inne zmniejszenia, w tym wartość 
dochodów zrealizowanych przez gminę 5.575.911,38 zł. 
Wynik finansowy za rok 2010 1.899.681,36 zł. 
Po uwzględnieniu powyższych zmian fundusze jednostek wynosiły łącznie 12.561.90:1,90 zł. 

4. Zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych. 
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat za 201 O rok wynosiły 7.253.852.37 zł, w tym ze 
sprzedaży 194.003, 15 zł oraz pozostałe dochody budżetowe 7.059.849,22 zł. 
Koszty działalności operacyjnej to kwota .6.181.465, 16 zł, w tym: amortyzacja 570.875,91 zł, zużycie 
materiałów i energii 711.834,91 zł, usługi obce 514.191,66 zł, podatki i opłaty 297.921,29 zł, 
wynagrodzenia 2.446.125,76 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 
522.736,22 zł, pozostałe koszty rodzajowe 130.167,88 zł oraz inne świadczenia finansowane z 
budżetu 987.611,85 zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 1.072.387,21 zł. Pozostałe przychody operacyjne 
to zysk ze zbycia aktywów trwałych w kwocie 257.691,57 zł oraz pokrycie amortyzacji środków 
trwałych 570.875,91 zł. Przychody finansowe jednostek to kwota 4.971,51 zł, natomiast koszty 
finansowe to kwota 6.244,84 zł. 
Zysk netto jednostek wyniósł 1.899.681,36 zł. 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 111/273/2011 Składu Orzekającego 
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej 
sprawozdania Wójta Gminy Kowiesy z wykonania budżetu za 201 O rok /załącznik do protokołu/. 

Następnie pan Wójt przedstawił informację o stanie mienia komunalnego: 

Stan zagospod.,rowanla mienia komunalnego 
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 roku według ewidencji księgowej brutto wynosił: 
15.489.186,25 zł, umorzenia natomiast wynosiły 4.326.529,98 zł. 

Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe, takie jak: grunty (rolnicze, komunikacyjne, 
zabudowane i pod zabudowę), budynki (administracyjne, szkół, strażnic, komunalne, gospodarcze, 
wiaty autobusowe), budowle (studnie, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa, drogi, ogrodzenia, 
place zabaw, lampy oświetleniowe), środki transportu (samochody strażackie, samochody osobowe 
GOPS i UG), urządzenia techniczne i biurowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne. 

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności: 

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w 
wysokości 15.489.186,25 zł. 

Dane o docho,dach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności I Innych praw 
majątkowych. 

W roku 201 O Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 
341.434 zł, z następujących tytułów: 

• opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.334,00 zł, 
• dochodu z najmu lokali i dzierżawy gruntów - 105.253,42 zł; 
• sprzedaż wody- 89.092,53 zł, 
• otrzymane odszkodowanie za grunty gminne zajęte pod trasę szybkiego ruchu - 106.785,00 

zł. 

Stan zobowlą;iań finansowych gminy. 
Na dzień 31.12.2010 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów w wysokości 1.694. 734,95 zł, w tym: 

- pożyczki w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 118. 7 42, 95 zł - zaciągnięte w WFOŚ i GW 
w Łodzi na zadania związane z ochroną środowiska, 

(w 2010 roku środki z tych pożyczek zostały przeznaczone na budowę SUW w Pap/inie i po 
zloteniu efektu ekologicznego w 2011 roku, będą przez Fundusz umorzone), 

- pożyczka długoterminowa w wysokości 911.698,00 zł, zaciągnięta w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania -
budowa SUW i wodociągu w Paplinie, 
- pożyczka długoterminowa w wysokości 304.294,00 zł, zaciągnięta w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania -
przebudowa i rozbudowa OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców 
wsi, 
- kredyt długoterminowy w wysokości 200.000,00 zł, zaciągnięty w Banku Polskiej 
Spółdzielczości w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z 
przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi w Nowym Wylezinie, 
- kredyt dłu~1oterminowy w wysokości 160.000,00 zł, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 
Mszczonowie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2010. 

Stan nale:żnoścl wymagalnych gminy. 
Należności wymagalne według ewidencji księgowej na koniec 2010 roku wynosiły 455.807,66 zł, i 
wynikały z następujących tytułów: 
• podatek od nieruchomości od osób prawnych 250.964,93 zł (z tego 59.385, 16 zł to kwota 

zabezpieczona hipoteką), 
• podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 31.126,20 zł, 
• podatek rolny osoby prawne 438,00 zł, 
• podatek rolny od osób fizycznych 32.566, 1 O zł, 
• podatek leśny od osób fizycznych - 917,40 zł, 
• podatek od środków transportowych - 3.933,00 zł, 
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej -

11.930,48 zł, 
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• należności od dłużników alimentacyjnych- 71.318,50 zł, 
• należności z opiaty eksploatacyjnej - 6.912,00 zł, 
• należności z opiat za sprzedaż wody - 10.972,01 zł, 
• należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 21.878,00 zł, 
• należności z opiat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów -6.172,45 zł, 
• pozostałe (odsetki od nieterminowych wpłat) - 6.678,59 zł. 

Radna Dorota Powązka spytała co miało wpływ na zwiększenie wartości stanu mienia 
komunalnego? 

Pan Wójt wskazał, że na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.11.2009 
r. do dnia 31.10.2010r., miały wpływ: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

modernizacja drogi poprzez utwardzenie destruktem asfaltowym relacji Stary Wylezin -
Chrzczonowice - 326.107,22 zł, 
modernizacja drogi poprzez utwardzenie destruktem asfaltowym relacji Paplin - Paplinek -
241.529,99 zł, 
modernizacja drogi poprzez położenie nakładki z masy asfaltowej w Nowym Wylezinie -
327.657,70 zł, 
modernizacja drogi poprzez utwardzenie tłuczniem relacji Chrzczonowice - Helenów -
250.484,50 zł, 
modernizacja drogi poprzez utwardzenie gruzem betonowym relacji Franciszków - Zawady -
133.660,00 zł, 
modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Pękoszewskiej i Chełmcach - 37.335, 16 zł, 
budowa Stacji uzdatniania wody w Paplinie - 924.167,31 zł, 
budowa sieci wodociągowej w Paplinie-474.722,91 zł, 
wzrost wartości w wyniku remontu kapitalnego budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy 
- 31.936,34 zł, 
urządzenie placu zabaw w miejscowościach Jeruzal, Wola Pękoszewska i Chrzczonowice -
49.430,68 zł, 
montaż wiat przystankowych w Woli Pękoszewskiej (trzy obiekty) i Pękoszewie ( dwa obiekty) 
- 14.664,95 zł, 
zakup kontenera mieszkalnego - 15.672,00 zł, 
zakup nieruchomości po byłej szkole w Starym Wylezienie - 46.097,24 zł (budynek), 
zakup zestawu inkasenckiego wraz z oprogramowaniem do inkasowania opłat za pobór wody 
-20.417,83 zł, 
instalacja sieci komputerowej i elektrycznej w Urzędzie Gminy - 46.640,60 zł, 
zakup programów komputerowych dla UG - 2.664,01 zł, 
zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Lisna - 4.900,00 zł, 
zakup sprzętu technicznego dla OSP - 20.651,80 zł, 
otrzymana darowizna Sali komputerowej dla klasy „O"- 5.451,57 zł, 
zakup tablic interaktywnych i projektora - 14.999,90 zł (ze środków UE), 
wykonanie tablicy pamiątkowej do szkoły w Kowiesach -7.683,96 zł, 
zakup programów komputerowych - 2.525, 1 O zł, 
wzrost wartości nieruchomości gruntowych (w wyniku zakupu i komunalizacji) -51.297,28 zł, 
sprzedaż nieruchomości w Paplinie - 5.920,00 zł (pałacyk według wartości księgowej), 
likwidacja komputera i kserokopiarek w Urzędzie Gminy (2 szt)-12.842,92 zł, 
likwidacja programów komputerowych w szkołach - 191,54 zł, 
likwidacja samochodu strażackiego marki 2UK- 5.537,49 zł, 
likwidacja samochodu marki FIAT (GOPS) -11.427,00 zł . 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała panu Wójtowi za przedstawienie informacji i oddała głos 
pani Zuzannie Dudziak - Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła stanowisko Komisji 
Rewizyjnej Gminy Kowiesy wyrażone w formie wniosku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy 
za rok 201 O oraz absolutorium dla Wójta Gminy, podjęte na posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 roku. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podkreśliła, że Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o 
realizacji budżetu za 201 O rok i jednogłośnie stawia wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego i 
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy. 
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Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 
sprawie opinii dotyczącej wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy w sprawie absolutorium za 
2010 rok /załącznik do protokołu/. 

Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 201 O rok i głosowania. W 
głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za 
podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została 
podjęta 13 głosami. 

Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy z tytułu wykonania budżetu na 201 O rok. Pani Przewodnicząca Rady Barbara Kowalska 
przypomniała, że zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, głosowanie w sprawie 
udzielenia absolutorium jest jawne i uchwałę tę rada gminy podejmuje bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady, czyli przynajmniej 8 głosami za. 
W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem 
uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 201 O rok została podjęta 13 głosami za, 
tj. bezwzględną większością głosów. 

Pani Przewodnicząca pogratulowała panu Wójtowi uzyskania absolutorium i życzyła nie mniejszych 
osiągnięć w pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej w 2011 roku. 
Pan Wójt podziękował za słowa uznania i podkreślił, że osiągnięte efekty są wynikiem wspólnej pracy 
wszystkich organów gminy, pracowników urzędu jak również pań i panów sołtysów. Pan Wójt wskazał 
także na rolę prasy w procesie informowania mieszkańców o wszystkim co się dzieje w naszej gminie. 

Ad.8 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Omówienia uchwały dokonała pani 
Sekretarz Teresa Słoma, która wyjaśniła, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie 
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Opracowany 
przez nas program zawiera definicję przemocy w rodzinie i jej rodzaje, analizę zjawiska na terenie 
gminy, wskazuje cele ogólne i szczegółowe jakie mają zostać zrealizowane, określa działania w 
ramach programu, przewidywalne efekty, wskazuje realizatorów programu i źródła finansowania 
zadań. Wśród działań przewidzianych w ramach programu jest powołanie gminnego zespołu 
interdyscyplinarnego, złożonego z grupy specjalistów reprezentujących instytucje zobligowane do 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie Uednostki pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, placówki 
oświatowe, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe i inne). Na kolejnej sesji zostanie podjęta 
uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Kowiesach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Pani 
Sekretarz wskazała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków 
komisji rady gminy biorących udział w posiedzeniu w dniu wczorajszym. 

Do omawianego projektu uchwały radni nie mieli żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do 
odczytania treści projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 
radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami. 

Ad.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który 
wyjaśnił, że do organów stanowiących samorządu terytorialnego wszystkich 3 szczebli, Prezes PiS-u -
pan Jarosław Kaczyński, wystosował pismo, w którym zwrócił się o podjęcie przedmiotowej uchwały. 
Pan Wójt podkreślił, że Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale rolniczym, jednym z 
najwyższych w Unii Europejskiej, zarówno pod względem ilości jak i jakości produkcji rolniczej, w tym 
również w zakresie produkcji zdrowej żywności. Polska ma jeden z najwyższych w Unii Europejskiej 
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie i rolnictwo jest bardzo ważną częścią polskiej gospodarki. 
Przyszłość rolnictwa i jego rozwój w zasadniczym stopniu uzależniony jest od Wspólnej Polityki Rolnej 
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Unii Europejskiej, a w szczególności od dopłat bezpośrednich, bez których rolnictwo w Europie nie 
byłoby w stanie sprostać warunkom światowej konkurencji. Polscy rolnicy są obecnie dyskryminowani 
na skutek znacznie zaniżonych dopłat bezpośrednich, które są 2-3 krotnie niższe niż w krajach 
członkowskich tak zwanej „starej Unii", i dyskryminacja ta stwarza rażącą nierówność w konkurencji w 
produkcji rolniczej na jednolitym rynku europejskim i w dłuższej perspektywie zagraża upadkiem 
produkcji rolniczej w Polsce. W li połowie 2011 roku Polska sprawować będzie prezydencję w Unii 
Europejskiej, a w czasie tej prezydencji przygotowane być muszą ważne rozstrzygnięcia dotyczące 
przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku, wobec czego Polska może mieć 
szczególny wpływ na zakres i treść zmian we Wspólnej Polityce Rolnej. Pan Wójt zwrócił uwagę, że 
Gmina Kowiesy jest regionem, w którym rolnictwo i sadownictwo ma istotne znaczenie gospodarcze i 
społeczne. 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 13 
radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami. 

Pani Przewodnicząca zarządziła 15- minutową przerwę w obradach. 

Ad. 10 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 
W drugiej części obrad nie brała udziału radna Zuzanna Dudziak. 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy. Omówienia projektu uchwały 
dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że uchwała Nr XXXVll/197/2010 Rady Gminy Kowiesy z dnia 3 
sierpnia 201 O r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kowiesy obejmowała między innymi działki położone w Chrzczonowicach, 
oznaczone numerami ewidencyjnymi 52/1, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5,72/3 (część),73/1, 73/2, 
173/1, 173/2, 173/3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi postanowieniem 
znak GDDKiA OŁ.Z-3-vk-439-RM.8-02/11 z dnia 02.03.2011 r. odmówiła uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dla w/w nieruchomości /nie 
wyrażono zgody na obsługiwanie tych terenów przez drogę serwisową/. W związku z powyższym 
konieczna jest zmiana w/w uchwały, polegająca na skreśleniu części terenu objętego załącznikiem 
graficznym Nr 3 do uchwały Nr XXXVll/197/201 O i wyłączenia go z granic przedmiotowego projektu 
planu. 

Do omawianego projektu uchwały radni nie mieli żadnych uwag wobec czego przystąpiono do 
odczytania treści projektu uchwały i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 12 
radnych. 12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 

Ad. 11 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2014. Omówienia projektu uchwały dokonał pan Wójt, który 
wyjaśnił, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie 
planowanych wysokości na rok 2011: 

• dochody zostały zwiększone o kwotę 103.868,00 zł, 
• wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 949.818,35 zł, 
• przychody zmniejszono o kwotę 1.053.686,35 zł. 

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę 1.0!i3.686,35 zł. 
Wskaźnik spłaty zmienił się z wartości 14,58% (po wyłączeniu 1,30%) na 14,28% (po wyłączeniu 
1,27%), oraz wskaźnik zadłużenia z wartości 39,35 % na 27,27 %). 
Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 - 2014: 

• rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno - kulturalne mieszkańców we wsi Paplin -
zmiana okresu realizacji do roku 2012, 

• zwiększa się limit zobowiązań z tytułu umowy na obsługę bankową gminy do kwoty 20.000 zł. 

Pan Wójt nadmienił, że przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana na wczorajszym 
posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy. 
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Do omawianego projektu uchwały radni nie mieli żadnych uwag, wobec czego przystąpiono do 
odczytania treści projektu uchwały i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 12 
radnych. 12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 

Ad. 12 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2011 
rok. Omówienia projektu uchwały dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że w dochodach budżetu przyjmuje 
się dotacji z TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie remontu drogi w 
Ulaskach - 78.000,00 zł, dotację na dożywianie w kwocie 1.135 zł, dotacje z WFOŚ i GW w Łodzi na 
zadanie pn. ,,Dzień Ziemi" w kwocie 6.986 zł dla Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i w kwocie 
17.747 zł dla SzkołyPodstawowej w Kowiesach. 
W wydatkach: 
Zmniejsza się o 25.000 zł, zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji budowy wodociągu 
Lisna, Paplinek, Chrzczonowice (było zaplanowane 80.000 zł, po przetargu potrzebne będzie 
55.000,00 zł); 
Przesuwa się na rok 2012 płatność w kwocie 1.028.686,35 zł za zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa 
OSP w Paplinie (na rok 2011 zostaje 5000 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku); 
Przesuwa się kwotę 178.000 zł z inwestycji pn. Remont drogi w U laskach na zakup destruktu na drogi 
gminne ( na remont tej drogi było zarezerwowane 270 tys. + dotacja z FOGR 78 tys, a po przetargu 
wykonanie to koszt łącznie z destruktem 170.000 zł). 
Ponadto z rezerwy na inwestycje kwotę 21.000 zł przesuwa się na wykonanie dokumentacji na 
budowę świetlicy wraz z OSP w Woli Pękoszewskiej (było zarezerwowane 40 tys. zł, potrzebne jest 61 
tys. zł),oraz kwotę 2.534,35 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku OSP Paplin. 
Powyższe zmiany zmniejszają deficyt budżetu na rok 2011 z kwoty 3.000.896,31 zł do kwoty 
1.947.209,96 zł. 

Pan Wójt nadmienił, że przedmiotowa uchwała 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 12 
radnych. 12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 

Ad.13 

Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Dorota Powązka spytała, czy pan Wójt otrzymał już jakąś informację od Wójta Gminy Puszcza 
Mariańska w kwestii uprzątnięcia zniszczonej wiaty przystankowej w Starym Łajszczewie? 

Pan Wójt wyjaśnił, że wielokrotnie rozmawiał z Wójtem Gminy Puszcza Mariańska o uprzątnięciu 
wiaty. Nawał spraw bieżących nie pozwala na szybkie zrealizowanie obietnicy mimo, że teren 
sąsiedniej gminy obsługuje dwóch pracowników gospodarczych. Potrzebne jest aż 4-5 osób do 
ponownego ustawienia wiaty i solidnego jej zamontowania. 

Radny Ireneusz Bedełek wskazał na konieczność wymiany jednego z przepustów na drodze z 
Wycinki Wolskiej do Woli Pękoszewskiej /rozkruszenie drenu, którego średnica wynosi 30 cm/ i 
zwiększenia warstwy kryjącej na wszystkich trzech przepustach umieszczonych w przedmiotowej 
drodze poprzez nawiezienie destruktu /nad każdym przepustem należałoby pokryć materiałem odcinki 
o długości ok. 70 cm/. Radny wskazał, że ubytki w materiale to wynik prac równiarki. 

Wiceprzewodnic;:ący Janusz Brzeziński zawnioskował, aby w budżecie gminy na 2012 rok 
zarezerwować kwotę 80-100 tys. na urządzenie placu za bankiem na miejsce imprez masowych. 

Radna Dorota P,owązka podziękowała za udzielenie pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną przez nią na 
ostatniej sesji interpelację dotyczącą budowy oświetlenia ulicznego w Chojnacie. Radna zwróciła się z 
prośbą o zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w ciągu najbliższych 5 lat i podkreśliła, że 
oświetlenie uliczne w tej miejscowości będzie służyło nie tylko mieszkańcom sołectwa ale wszystkim 
mieszkańcom gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w dniu wczorajszym miało miejsce posiedzenie 
zarządu Stowarzyszenia Wsi Turowej Woli i Okolic, na którym m.in. wskazano konieczność urządzenia 
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chodnika przy budynku niepublicznej placówki oświatowej w Turowej Woli. Pani Przewodnicząca 
zwróciła się do organów gminy o zarezerwowanie środków na realizację przedmiotowej inwestycji z 
uwagi na bardzo zły stan istniejącej wylewki betonowej. Przewodnicząca poprosiła członków komisji 
oświaty o zwrócenie szczególnej uwagi na stan istniejącego chodnika przy ww. placówce podczas 
dokonywania wizytacji szkół na terenie gminy. 

Radna Wiesława Olszewska przypomniała, że w dniu wczorajszym złożyła na ręce Wójta Gminy 
pismo od mieszkańców tzw. działek w Kowiesach, w którym to mieszkańcy proszą o wskazanie kiedy i 
z jakich przyczyn zadecydowano o przebiegu drogi rokadowej w tej miejscowości /droga przebiega 
przez osiedle mieszkaniowe/. Radna podkreśliła, że początkowe plany przewidywały inny przebieg 
przedmiotowej drogi /równolegle do przebudowywanej DK nr 8/ a zmianę koncepcji przeprowadzono 
bez konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedla. Radna zapytała również o to, czy na etapie 
projektu przewidziano urządzenie chodnika dla mieszkańców i czy gmina otrzymała odszkodowanie 
za grunty pod tą drogę - jeżeli tak to w jakiej wysokości? 

Radny Cezary Żukowski powrócił do zasygnalizowanej panu Wicestaroście Janowi Białek na VI Sesji 
Rady Gminy Kowiesy sprawy niebezpiecznej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych w 
miejscowości Turowa Wola. Radny zapytał, czy coś wiadomo w przedmiotowej kwestii? 

Pan Wójt zobowiązał się do pisemnej odpowiedzi na nurtującą mieszkańców Kowies sprawę 
przebiegu drogi rokadowej /konieczność wglądu do dokumentacji z lat ubiegłych/. 

Następnie pan Wójt przypomniał radnym, że z uwagi na to, że na działce za bankiem rosną samosiejki 
i są to drzewa zdrowe, starostwo naliczyłoby nam za ich wycięcie wysoką opłatę. Wobec czego 
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę został wycofany. Na przedmiotową nieruchomość zostanie 
nawieziony humus z przebudowywanej DK nr 8. Pan Wójt wskazał również, że względy 
bezpieczeństwa wykluczają możliwość organizacji na przedmiotowej działce jakic:hkolwiek imprez 
/jedna droga dojazdowa o szerokości 4 m i to „ślepa"/. Pan Wójt zaproponował, aby najbliższe 
posiedzenie komisji rady rozpocząć od wizytacji przedmiotowej nieruchomości, by wszyscy radni 
zapoznali się z ukształtowaniem terenu i naocznie zobaczyli co i gdzie na działce się znajduje 
/drzewa, studnia, oczko wodne, wieża telefonii komórkowej/. 

Pan Wójt odniósł się następnie do kwestii skrzyżowania w Turowej Woli i poinformował radnych, że 
sprawa przedmiotowego skrzyżowania została przedstawiona powiatowej komisji ruchu drogowego. 
Na VI Sesji Rady Gminy sygnalizowano ten problem również panu Wicestaroście Janowi Białek. Pan 
Wicestarosta obiecał przedstawić wszystkie nurtujące nas kwestie związane z drogami powiatowymi 
na posiedzeniu zarządu powiatu. Razem z panią Przewodniczącą Rady Gminy wystosowaliśmy pismo 
do pana Wicestarosty z zapytaniem o kwestię dokończenia remontu drogi powiatowej w Chojnacie 
/rów przy kościele/ i o możliwość zwiększenia środków na wydatki związane z utrzymywaniem dróg 
powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy 
jeszcze na przedmiotowe pismo odpowiedzi. Dzięki nam udało się starostwu powiatowemu pozyskać 
destrukt z przebudowy DK nr 8, który miał być przeznaczony na remonty nawierzchni dróg 
powiatowych przebiegających przez teren gminy Kowiesy. Ponieważ powiat ma problemy z realizacją 
programu „Drogi i środowisko" /brak urządzonych 100 przepustów/ po nawiezieniu destruktu na 
pobocza drogi powiatowej biegnącej od Turowej Woli do Polesia, powiat zaczął destrukt wywozić na 
teren innych gmin. Czy uda się powiatowi pozyskać większą ilość destruktu, trudno powiedzieć. My z 
całą pewnością nie pożyczymy powiatowi destruktu bo nie wystarczy nam materiału na nasze drogi. 
Powiat zobowiązał się do wysypania destruktem poboczy przy drodze powiatowej od Wędrogowa do 
Jeruzala, ale nie wiadomo kiedy to zostanie zrealizowane. 

W kwestii chodnika przy szkole w Turowej Woli pan Wójt wyjaśnił, że w chwili obecnej trwają rozmowy 
co do możliwości zakupu kostki brukowej z rozbiórki chodników i zatoczek przystankowych 
likwidowanych przy przebudowie DK nr 8. Jeżeli rozmowy zakończą się sukcesem zaplanowane 
zostaną środki na zakup materiałów. 

Radna Wiesława Olszewska zapostulowała postawienie 2 koszy na śmieci w Kowie,sach na odcinku 
od sklepu p. Stykowskiego do p. Chojeckiego. 

Pan Wójt wyjaśnił, że przedmiotowa droga jest drogą powiatową i obiecał przedstawić sprawę 
starostwu. Pan Wójt nadmienił, że kosze przy naszych wiatach przystankowych i przystanki są 
sprzątane co 2 tygodnie i pracownik gospodarczy przywozi średnio 3, 4 przyczepki ,imieci. Najwięcej 
śmieci przywożone jest z Jeruzala i Woli Pękoszewskiej. Pan Wójt podkreślił, że przy sklepach muszą 
być kosze na śmieci dla klientów tych placówek. Pan Wójt wskazał, że postawienie koszy czy 
kontenerów każdorazowo generuje koszty czy to po stronie gminy czy powiatu. 
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Radny Andrzej Krajewski wyraził przekonanie, że w sytuacji kiedy z powodu drogi nie uda się 
przystosować placu za bankiem na miejsce imprez masowych, bardziej zasadnym jest sprzedaż 
nieruchomości lub wykorzystanie jej na inny cel. 

Ad.14 

W punkcie tym odbyła się projekcja reportażu zrealizowanego przez TVP 3 o gminie Kowiesy w cyklu 
„Tradycją regionu malowane", który został wyemitowany na antenie telewizji regionalnej 4 czerwca 
2011 roku. 

Ad.15 

Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Sołtys Jakubowa Włodzimierz Włodarski zasygnalizował problem wystających konarów drzew 
rosnących na działkach usytuowanych przy drogach w Jakubowie, które będą utrudniać przejazd 
kombajnów zbożowych na pola. Sołtys poprosił o wystosowanie pism do właścicieli działek o 
usunięcie wystających gałęzi. 

Radny Andrzej Krajewski wskazał, że problem wystających na drogi gałęzi dotyczy także innych 
miejscowości. 

Sołtys Zawad Wiesława Szumna zapytała, czy wykonawca przebudowy DK nr 8 ma zgodę na 
poruszanie się sprzętem po drogach gminnych? Z 8 na 9 czerwca br. ekipy do 1 w nocy pracowały w 
Zawadach i samochody jeżdziły drogami gminnymi. 

Pan Wójt wyjaśnił, że z powodu zatoru na DK nr 8 dostawcy materiału przejeżdżali drogami gminnymi 
by dostać się na węzeł w Zawadach. Informowaliśmy o tym policję ale nie mając danych dotyczących 
numerów rejestracyjnych policja nie jest w stanie nic zrobić. Pan Wójt nadmienił, że w dniu 
wczorajszym rozwożony był destrukt na drogę gminną Chrzczonowice- Paplin /obok żwirowni/. 

Samochody po zeskładowaniu materiału nie mogły zawrócić na trasę i przez ok. 2 godziny korzystały 
z drogi powiatowej biegnącej od Paplina do Wędrogowa /za zgodą powiatu/. Niestety miał miejsce 
pewien przykry incydent- jeden z mieszkańców wyjechał ze swej bramy i nie chciał przepuścić 

jadących samochodów. Pan Wójt wskazał, że trudno się współpracuje z niektórymi naszymi 
mieszkańcami, którzy wedle swego mniemania na wszystkim znają się najlepiej. Podczas rozwożenia 
destruktu na Franciszków jeden z mieszkańców tej miejscowości zgarnął przy pomocy łyżki 
ciągnikowej część destruktu z drogi na swoje grunty prywatne /wjazd na posesję/ i dla niego nie 
stanowiło to żadnego problemu. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wyraził opinię, że niestety czego by się w gminie nie zrobiło 
to w przekonaniu wielu mieszkańców jest to zrobione źle. Z takimi opiniami spotkał się radny przy 
okazji otwarcia świetlicy w Jeruzalu /jedynie 2 czy trzy opinie pozytywne/. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

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

Zakończenie sesji godz. 16.00 

Protokołowała: , ,i.ecs \A,.- rv~ 
· Anna ~Majska- Nowak 

Przewodnicząca 

Rady G~owiesy 

I-I ik/b~ Kowalska 
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Zah1cznik Nr 2 
LISTA 

obecności gości zaproszonych na VIII Sesję Rady Gminy Kowiesy w dniu 
17 czenvca 2011 roku 

1. Cygan Maria Dyrektor Publicznego 
Gimnazjum w Jeruzalu 

----+--
2. Machałowska Joanna 

3. Zakonnik Wiesława 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
' w Kowiesach 

Dyrektor Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Turowej Woli 

4. Jędryka Dominik , Kierownik Posterunku Policji 
'. w Kowiesach 

5. Kieszek Małgorzata - -~-lSołtys Stary Wylezin 

6. Cybulski Włodzimierz • Sołtys Chrzczonowice 

7. Matuszewska Marzena Sołtys Chojnatka 

8. Banacka Karolina Sołtys Lisna 

9. Szumna Wiesława Sołtys Zawady 

I O. Magnuszewski Dariusz Sołtys Budy Chojnackie 

11. · Majewski Henryk Sołtys Ulaski 

12. Malinowski Marian i Sołtys Janów 

13. Okrasa Kazimierz Sołtys Kowiesy 

14. Połosak Aldona • Sołtys Paplinek 

15. Skrzeczyńska Barbara Sołtys Turowa Wola 

I 6. • Strzałka Agnieszka ! Sołtys Chojnata 
! 

17. Szumny Marcin : Sołtys Franciszków 
' - ___ L_ 
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18. Wacławek Bolesław Sołtys Wola Pękoszewska 

19. Wasiak Maria Sołtys Nowy Lindów 

, 20. Widuliński Ryszard Sołtys Jeruzal 

21. Włodarski Mieczysław Sołtys Jakubów 

22. Kuran Jolanta Sołtys Michałowice 

23. Ziarkowska Urszula Sołtys Nowy Wylezin 

24. • Zieliński Maciej Sołtys Wycinka Wolska ;1/lvj 
25. Oziębło Krystyna Sołtys Pękoszewa 

26. Niewczas Zbigniew Sołtys Paplina 

-_____J_~!(½;ft ----
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27. Poleć Bogumiła 

28. Bagie11ski Artur 

Prezes GS-u w Kowiesach 

Wicemarszałek 

Województwa Łódzkiego 
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