
Protokół z X Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 29 września 2011 roku 

PR OT O KÓŁ NrX/2011 

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 września roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13.00 

Zakończenie Sesji godzina 14.15 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 12 

W sesji uczestniczyło 12 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu -
nieobecni byli radni: Ireneusz Bedelek, Andrzej Krajewski i Cezary Żukowski), pani Krystyna 
Ozga - Wicewojewoda Łódzki /w punktach od 1 O do 13 obrad/, pani Maria Cygan - Dyrektor 
Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 2). 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Luboińskl - Wójt Gminy 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy 
Pani Teresa Słoma - Sekretarz Gminy 

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

Ad.2 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 
na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych. 

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

Porządek Sesji: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Złożenie ślubowania przez sołtysów sołectw: Jeruzal-Wólka Jeruzalska i Janów wybranych w 

przedterminowych wyborach sołtysów. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
6. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego 

i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2014. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 
1 O. Wystąpienia zaproszonych gości. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Zamknięcie obrad. 

Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. Proponowany porządek obrad poddano pod 
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, 12 radnych głosowało za przyjęciem porządku, 
nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Porządek został przyjęty 12 glosami. 

Ad.4 
W punkcie tym wybrani w przedterminowych wyborach sołtysów sołtysi sołectw Jeruzal-Wólka 
Jeruzalska i Janów zgodnie z §12 ust. 1 Statutów Sołectw złożyli ślubowanie następującej treści: 

„Ślubuję uroczyście jako sołtys pracować dla dobra i pomyślności swojego sołectwa i gminy, działać 
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zawsze zgodnie z prawem, rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz 
nie szczędzić sił dla wykonywania powierzonych mi zadań". 

Pani Przewodnicząca pogratulowała sołtysom wyników wyborów i życzyła owocnej współpracy w 
czasie kadencji. 

Ad.5 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z IX Sesji Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 
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 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Protokół został przyjęty 12 głosami. 

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. Droga gminna nr 115152E w Pękoszewie została odebrana od wykonawcy. Wniosek o 

płatność do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego został złożony w wyznaczonym terminie. 
Wykonano 1792 mb nowej drogi z podbudową z dwóch warstw: żwirowej i tłucznia 
kamiennego oraz nakładką asfaltową z dwóch warstw: wiążącej 6 cm i ściernej 4cm, rów 
przydrożny na długości 1.165 m. Całkowity koszt I etapu to 1 mln 570 tys. zł, w tym dotacja 
766 tys. w ramach NPPDL. 

2. Oświetlenie uliczne Nowym Lindowie już działa. 
3. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Chełmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska dobiega końca. Jest 

problem z budową sieci na trzech działkach w Jeruzalu. 
4. Jutro w Urzędzie Gminy Kowiesy mamy spotkanie z właścicielami gruntów z Chrzczonowic i 

Wędrogowa, którzy nie wyrażają zgody na przejście sieci wodociągowej w ich gruntach. 
Jeżeli nie wyrażają zgody to całe odcinki projektowane nie zostaną zaprojektowane, albo 
rozpoczniemy procedurę ustalenia przymusowego dla inwestycji liniowych. Procedura ta 
może trwać 3-4 lata. 

5. Wniosek na budowę ,,$wietlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej" został 
złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w dniu 6 września w ramach ogłoszonego 
naboru „Odnowa i rozwój wsi". Zostało złożone 178 wniosków na kwotę dofinansowania 65,5 
mln złotych, a do podziału jest 46 mln . 

6. Za drugim podejściem udało się rozstrzygnąć przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowy schodów oraz wymianę nawierzchni przy 
wejściach do Szkoły Podstawowej w Kowiesach. Realizacja zadania do 15 października. 
Koszt zadania 66 tys. zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji oświatowej MEN- w 
wysokości 40.650 zł. 

li. Sprawy bieżące: 
1. W dnia 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2011/2012 i do szkół położonych na 

terenie Gminy Kowiesy uczęszcza: 
- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 
• w klasach 1-6 - 127 uczniów liczba klas 6 
• w zerówce 2 klasy - 40 w tym 16 sześciolatków 
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Turowej Woli 
• w klasach 1-6 -34 uczniów 
- Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu 
• w klasach 1-3 - 79 uczniów: są dwie klasy Ili 
- Zespół Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu liczy 25 dzieci 
- Zespół Wychowania Przedszkolnego w Turowej Woli liczy 24 dzieci 

2. Dowóz uczniów do szkół realizowany jest jak dotychczas tj.: trzy autobusy realizują dowóz 
rano i dwa autobusy realizują odwóz po zajęciach lekcyjnych. Zakupujemy bilety miesięczne 
dla 208 uczniów. 

3. Został ogłoszony przetarg na sprzedaż działki w Pękoszewie. Przetarg odbędzie się w dniu 14 
października br. 
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4. W dniu 28 lipca w Skierniewicach na stadionie OSiR odbyły się powiatowe zawody 
pożarnicza - sportowe drużyn z powiatu skierniewickiego. Reprezentanci Gminy Kowiesy tj. 
OSP Paplin zajęli dobre pozycje w rywalizacji powiatowej. Drużyna męska zajęła 5 miejsce na 
1 O startujących. Drużyna kobieca zajęła 3 miejsce na 8 startujących drużyn. 

5. Zostały powołane Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i 
Senatu w dniu 9 października 2011 r. 

6. W dniach 17-18 września było XXXIV Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw. 
Gminę Kowiesy reprezentowały : 
- w paradzie ulicznej: 

• młodzież z Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu / przebrana za kwiaty/, 
• sadownicy z Stowarzyszenia Integrowanej Produkcji Owoców POL-EKO-SAD 

- stoisko gminne: 
• w pierwszym dniu wystawiało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy 
• w drugim dniu wystawiało Kolo Gospodyń Wiejskich Wola Pękoszewska 

- na głównej scenie wystąpił nasz kabaret BANIALUKA 
Wszystkim występującym, paradującym oraz pracującym na stoiskach serdecznie dziękuję. 
Pan Wójt wręczy/ pisemne podziękowania na ręce przedstawicieli wAv instytucji za promocję 
gminy podczas XXX/V Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw. 

7. W dniu 31 sierpnia w Urzędzie Gminy był Pan Kierownik Rejonu w Łowiczu GDDKiA w Łodzi, 
od którego udało się uzyskać 4,5 tys. ton destruktu dla Gminy Kowiesy i 2 tys. ton dla Powiatu 
Skierniewickiego z przebudowywanej DK nr 8 na naszym terenie. 

8. Odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami Nadleśnictwa Grójec zis w Głuchowie 
dotyczące wspólnego finansowania li etapu budowy drogi Wędrogów- Pękoszew. 

Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 28 sierpnia uczestniczyłem w Dożynkach Powiatowych Powiatu Rawskiego w Białej 

Rawskiej. Impreza była bardzo ciekawa. Mszę dożynkowa celebrował ksiądz biskup Józef 
Zawitkowski. 

2. 7 września uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Białej Rawskiej z 
przedstawicielami -PKP PLK i konsorcjum -Halcrow Group z Warszawy oraz 
samorządowcami z powiatu rawskiego i skierniewickiego na terenie których biegnie CMK. Po 
wypowiedziach przedstawiciela PKP PLK wynika, że wiadukty drogowe nad CMK w ciągu 
dróg powiatowych i gminnych będą przebudowywane na koszt PKP i właściciela drogi. W 
ciągu roku (od spotkania we wrześniu 2010 r. w starostwie powiatowym w Opocznie) 
stanowisko PKP PLK uległo całkowitej zmianie. 

3. W dniu 12 września uczestniczyłem w konferencji organizowanej w Łodzi przez Zarząd 
Województwa Łódzkiego na temat „ Programowanie Rozwoju lokalnego w jednostkach 
samorządu lokalnego". Wstępna aktualizacja strategii województwa łódzkiego będzie na 
grudzień br. 

4. 21 września wspólnie z Prezesem OSP Paplin, Gminnym Komendantem Związku OSP byłem 
na rozmowie u Pana Dariusza Rosińskiego - Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w 
Skierniewicach. Rozmawialiśmy na temat pozyskiwania środków na doposażenie OSP Paplin 
i wpisanie tej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w 2014r. 

5. Przewodniczyłem zebraniom w sołectwach gdzie były przeprowadzone wybory uzupełniające 
sołtysów wsi. W dniu 12 września w Jeruzalu było 60 osób na 192 uprawnionych na zebraniu 
wiejskim. Były dwie kandydatki startujące w wyborach. W wyniku przeprowadzonych tajnych 
wyborów sołtys została Pani Regina Widulińska. W dniu 19 września w Janowie na 26 osób 
uprawnionych było 5 osób uprawnionych i dwie bez prawa głosu. W wyniku 
przeprowadzonych tajnych wyborów sołtysem został wybrany pan Wiesław Kwiatkowski. 

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawienie informacji między sesjami. Pani Przewodnicząca 
podziękowała Panu Wójtowi za przedstawione informacje i w związku z brakiem pytań przeszła do 
kolejnego punktu obrad. 

Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 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 sołectwach Jeruzal-Wólka 
Jeruzalska i Janów zostały przeprowadzone przedterminowe wybory sołtysów. W sołectwie Jeruzal-
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Wołka Jeruzalska sołtysem w dniu 12.09.2011r. została wybrana pani Regina Widulińska, w sołectwie 
Janów sołtysem w dniu 19.09.2011r. został wybrany pan Wiesław Kwiatkowski. W związku z 
powyższym istnieje konieczność wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego w drodze inkasa w osobach nowo-wybranych sołtysów tych sołectw. Pani Skarbnik 
wskazała, że projekt uchwały uzyskał akceptacje wszystkich komisji rady gminy na posiedzeniu w dniu 
wczorajszym. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Pani Przewodnicząca zapytała czy nowo-wybrani sołtysi sołectw wyrażają zgodę na bycie inkasentami 
do poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa. 
Sołtys Regina Widulińska i sołtys Wiesław Kwiatkowski wyrazili na to zgodę. 

Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały i głosowania. W głosowaniu jawnym nad 
projektem uchwały 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.8 

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

• dochody zostały zwiększone o kwotę 7.138,00 zł, 
• wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 7.138,00 zł. 

wskaźnik spłaty zmienił się z wartości 13,99% (po wyłączeniu 1,27%) na 13,97% (po wyłączeniu 
1,29%). 
Wskaźnik zadłużenia zmienił się z wartości 24,38% na 23, 11% (z zadłużenia została zdjęta kwota 
118.742,95 zł, wynikająca z umorzenia pożyczek WFOŚiGW w Łodzi). 
Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2011-2014: 

• do realizacji w roku 2012 wprowadza się li etap zadania pn. :"Przebudowa drogi gminnej 
Pękoszew-Wędrogów" (z możliwością dofinansowania realizacji li etapu tego zadania w 30% 
ze środków budżetu państwa w ramach NPPDL); 

• wprowadza się limit zobowiązań w łącznej wysokości 425.2339,36 zł na okres czterech lat z 
tytułu realizacji umowy na dowóz uczniów do szkół. 

Pani Skarbnik wskazała, że projekt uchwały uzyskał akceptacje wszystkich komisji rady gminy na 
posiedzeniu w dniu wczorajszym. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały i głosowania. W głosowaniu jawnym nad 
projektem uchwały udział wzięło 12 radnych. 12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie 
głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami. 

Ad. 9 
W punkcie tym przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie 
gminy na 2011 rok . 
Omówienia projektu uchwały dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że dochody i wydatki zmniejsza 
się o kwotę 179 zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie ze środków UE 
modernizacji placu przy budynku świetlicy w Jeruzalu oraz zwiększa się o kwotę 7.317 zł z tytułu 
refundacji wynagrodzeń robotnika gospodarczego w ramach robót publicznych za okres lipiec -
listopad 2011 r. 

Ponadto dokonuje się przesunięcia w wydatkach w ramach funduszu sołeckiego ( 5.895 zł w Paplinie -
zakup szafy chłodniczej przesuwa się z wydatków bieżących na inwestycyjne oraz w Sołectwie 
Turowa Wola kwotę 7.572 zł z przesuwa się z wydatków bieżących na inwestycyjne- instalacja C.O. w 
budynku OSP Turowa Wola) oraz dokonuje się zmian w wydatkach oświatowych (przesunięcia w 
ramach działu 801 według potrzeb) i zmiana w rozdziale 85212 dotycząca świadczeń rodzinnych 
(dostosowanie planu w potrzeb do paragrafów). 
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Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały i głosowania. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 12 radnych. 12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował 
przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwala została podjęta 12 glosami. 

Ad.10 
Pani Przewodnicząca serdecznie powitała przybyłą na obrady panią Wicewojewodę Krystynę Ozga i 
oddała głos panu Wójtowi, który podkreślił, że jest nam na niezmiernie milo gościć na dzisiejszych 
obradach osobę tak bardzo nam przychylną i oddaną. Pan Wójt wskazał, że to dzięki pomocy ze 
strony pani Wicewojewody udało się pozyskać dofinansowanie dla kobiecej drużyny pożarniczej OSP 
Paplin, samochód gaśniczy do OSP Wola Pękoszewska i uzyskać 50% dofinansowania do budowy I 
etapu drogi Wędrogów-Pękoszew z NPPDL na lata 2009-2011. 
Pan Wójt złożył na ręce pani Wicewojewody pisemne podziękowania za pomoc przy pozyskaniu 
środków z NPPDL a pani Przewodnicząca wręczyła pani Wicewojewodzie kwiaty. 
Następnie głos zabrała pani Wicewojewoda Krystyna Ozga, która podkreśliła, że tak piękne 
podziękowania i kwiaty dostaje się od prawdziwych przyjaciół. Jednocześnie pani Wicewojewoda 
wyjaśniła, że mimo iż była wcześniej już dwukrotnie zapraszana na sesje rady gminy to nawał 
obowiązków służbowych nie pozwolił jej na przybycie do bliskiej jej sercu gminy Kowiesy. Do gminy, 
która dziś nadrabia zaniedbania z lat poprzednich w sferze infrastruktury, a jest to bez wątpienia 
zasługa pana Wójta, który czyni wszelkie zabiegi aby zdobyć dofinansowanie ze wszystkich 
możliwych źródeł. Pani Wicewojewoda nadmieniła, że walczyła o to by w pierwszej edycji NPPDL 
zróżnicowano zasady programu dla gmin miejskich i wiejskich by te drugie miały szanse na 
skorzystanie ze środków finansowych programu. I edycja „Schetynówek" była o wiele bardziej 
korzystna, bo przewidywała 50% dofinansowanie, li edycja to tylko 30% dofinansowania. Ale i to 
dofinansowanie należy zabiegać. Pani Wicewojewoda wskazała, że zawsze dbała o sprawy OSP. To 
jednostki strażaków ochotników wykazały się szczególnie w sytuacjach takich jak: tragiczny wypadek 
w Chrzczonowicach, usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej w powiecie opoczyńskim i 
katastrofa kolejowa w Babach. O służby niosące pomoc ludziom i zapewniające bezpieczeństwo 
należy dbać /zapewnienie środków na sprzęt i wyszkolenie dla straży i policji/. Należy także wspierać 
organizacje takie jak koła gospodyń wiejskich /powinny być w każdej wsi/. Pani Wicewojewoda 
podkreśliła, że kandydując do sejmu wytyczyła sobie zadania, które chciałby w kolejnej kadencji 
zrealizować: 

• pozostawienie KRUS, 

• wyrównanie dopłat rolniczych dla polskich rolników do wysokości dopłat dla rolników z innych 
państw UE, 

• polityka społeczna /kwestie emerytalno-rentowe, dodatki do rent emerytów dla strażaków 
ochotników/, 

• pomoc dla pszczelarzy, rolników i sadowników, 

• sprawa rekompensat dla zakładów pracy z powodu udziału w akcji pracownika-strażaka, 

• zwiększenie nakładów na profilaktykę zdrowotną. 

Pani Krystyna Ozga podkreśliła, że na samorządy nakładane są coraz to nowe zadania. Od stycznia 
na samorządy spadnie finansowanie spółek wodnych. Na gospodarkę wodną na początku kadencji 
było jedynie 5 mln obecnie jest już 20 mln zł na konserwację i renowację urządzeń wodnych. Pani 
Wicewojewoda wskazała, że dołożyła starań aby coraz więcej rolników składało wnioski o zwrot 
akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Jak również kiedy ODR podlegały Wojewodzie rolnicy nie 
płacili za pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty. 
Pani Krystyna Ozga wskazała, że ma wiedzę, doświadczenie i znajomość struktur sejmowych 
/umiejętność ich wykorzystania/, które to pozwolą jej działać skutecznie. Ponad to zna problemy i 
bolączki gmin wiejskich oraz mieszkańców wsi. Inni posłowie spotykają się z mieszkańcami wsi tuż 
przed wyborami i obiecują rozwiązać ich problemy w kolejnej kadencji, zamiast spotykać się z 
wyborcami na początku kadencji i próbować działać już od samego początku. Mieszkańcy wsi powinni 
zadbać o swoją reprezentację w parlamencie, bo miasto nigdy nie poprze wsi. 
Pani Przewodnicząca podziękowała pani Wicewojewodzie za wystąpienie i podkreśliła, że biorąc pod 
uwagę niemały wkład pani Wicewojewody w działania mające na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców naszej społeczności lokalnej, naszym obowiązkiem będzie poparcie dla niej w 
nadchodzących wyborach. 
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Pan Wójt podkreślił, że powinniśmy głosować na tych, którzy mogą coś zrobić dla nas. Pan Wójt 
życzył pani Wicewojewodzie, by wynik dla PSL w nadchodzących wyborach w naszym okręgu był co 
najmniej tak dobry jak w wyborach samorządowych na szczeblu województwa i powiatu. 

Ad.11 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań. 

Ad.20 

Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Pan Wójt wyjaśnił, że na dzisiejsze obrady był zaproszony także pan Artur Bagieński
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, ale z powodu posiedzenia Zarządu Województwa Łódzkiego 
wyznaczonego na dzień dzisiejszy nie może się z nami spotkać. 

Sołtysi Sołectw Jeruzal- Wólka Jeruzalska, Janów, Kowiesy otrzymali nowe imienne pieczątki. 
Pani Sekretarz rozdała sołtysom obwieszczenia wyborcze. 

Pan Wójt poprosił wszystkich uczestników obrad o udanie się na uroczyste otwarcie drogi Wędrogów
Pękoszew. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

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

Zakończenie sesji godz. 14.15 

Protokołowała: 

Anna Kałamajska-Nowak 
~-- li(- iJ ,'.::!._ 

I 

Przewodnicząca 

Rad~G11fny Kowiesy 
7, 

-l Barbara Kowalska 

6 


