
Protokół z XI Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 26 października 2011 roku 

P R O T O K Ó Ł Nr Xl/2011 

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 października 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13.00 

Zakończenie Sesji godzina 16.00 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 14 

W sesji uczestniczyło 14 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu -
nieobecna była radna Jadwiga Gołębiewska), pani Ewa Pawlak - Kierownik GZO i Radna Powiatu 
Skierniewickiego oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 2). 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Lubolńskl - Wójt Gminy 
Pani Beata Heleniak- Skarbnik Gminy 
Pani Teresa Słoma - Sekretarz Gminy 
Pani Zofia Jakubiak- Inspektor UG w punkcie 11obrad. 

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 14 radnych. 

Ad.3 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy 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. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Wybory ławników: 

- przedstawienie opinii Zespołu Opiniującego o zgłoszonych kandydatach na ławników, 
- powołanie komisji skrutacyjnej, 
- przeprowadzenie wyborów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Pękoszewska. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
1 O. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntu 

stanowiącego własność Gminy Kowiesy na rzecz użytkownika wieczystego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kowiesy. 
12. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011. 
13. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelację radnej Wiesławy Olszewskiej dotyczącej przebiegu 

drogi serwisowej w Kowiesach. 
15. Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Wolne wnioski i informacje. 
17. Zamknięcie obrad. 

z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy- Andrzej Józef Luboińskl, który 
zawnioskował o : 
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• dodanie po punkcie 11 punktu 12 w brzmieniu : ,,Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i 
w budżecie gminy na 2011 rok", 

• zmianę redakcyjną w brzmieniu punktu 1 O - zastąpienie w tytule uchwały słów „na sprzedaż 
prawa własności gruntu stanowiącego" słowami „na zbycie nieruchomości stanowiącej". 

Wniosek poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 14 radnych głosowało za 
przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zmiana porządku 
została przyjęta 14 głosami. 

Po zmianach porządek przedstawia się jak poniżej: 

Porządek Sesii: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Wybory ławników: 

- przedstawienie opinii Zespołu Opiniującego o zgłoszonych kandydatach na ławników, 
- powołanie komisji skrutacyjnej, 
- przeprowadzenie wyborów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Pękoszewska. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
1 O. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Kowiesy na rzecz użytkownika wieczystego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kowiesy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 
13. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011. 
14. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelację radnej Wiesławy Olszewskiej dotyczącej przebiegu 

drogi serwisowej w Kowiesach. 
16. Interpelacje i zapytania radnych. 
17. Wolne wnioski i informacje. 
18. Zamknięcie obrad. 

Ad.4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z X Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 
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, od głosu wstrzymał 
się radny Ireneusz Bedełek. Protokół został przyjęty 13 głosami. 

Ad. 5 
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. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Chełmce, Jeruzal i Wólka Jeruzalska została 

przerwana z uwagi na wycofanie przez 2 właścicielki nieruchomości zgód wejścia na teren 
będący ich własnością Zostały zrobione przez projektanta aneksy do dokumentacji w tych 
miejscach. Nowe przebiegi sieci wodociągowej zostały złożone do zaopiniowania przez 
Zakład Uzgadniania Dokumentacji w Skierniewicach. 

2. Wykonanie projektu sieci wodociągowej dla Paplinka, Lisnej, Chrzczonowic i części 
Wędrogowa zostało wstrzymane przez kilka osób. Odcinek projektowanego wodociągu w 
Chrzczonowicach i dalej do Wędrogowa nie może być zaprojektowany, gdyż trzech właścicieli 
gruntów nie wyraża zgody na zaprojektowanie na ich działkach wodociągu. GDDKiA O/Łódź 
również nie wyraża zgody na lokalizację wodociągu w pasie drogi krajowej. Projekt wodociągu 
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dla części Chrzczonowic tzw. Helenów musi być wykonany od Lisnej /brak zgody jednego z 
mieszkańców Chrzczonowic/. 

3. Realizacja inwestycji świetlicy wiejskiej w Paplinie przebiega zgodnie z harmonogramem. 
Obiekt został przykryty płytą warstwową. Obecnie trwa montaż okien i drzwi oraz zakładana 
jest instalacja elektryczna. 

4. Został złożony wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na budowę li etapu 
drogi Wędrogów - Pękoszew w ramach NPPDL. Jest złożonych bardzo wiele wniosków. 
Wyniki będą znane w I dekadzie listopada. 

5. Jutro zostanie dostarczony do Urzędu Gminy projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Woli 
Pękoszewskiej wraz z częścią dla OSP. W tym tygodniu zostanie złożony wniosek na wydanie 
pozwolenia na budowę. 

6. Została przeprowadzona kontrola w terenie przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi złożonego w dniu 30 listopada 201 O roku wniosku o płatność zadania „Budowa SUW i 
wodociągu w Paplinie". Wyniki kontroli są pozytywne i być może do końca przyszłego 
miesiąca otrzymamy środki finansowe. 

7. Wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zrealizowany projekt pn. 
„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jeruzalu" został złożony 30 września 
br. 

8. Po podpisaniu kolejnego aneksu do umowy na realizację projektu pn. ,,Dobry start - lepsza 
przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy" z działania 9.1.2. z PO KL dopiero w 
ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy środki finansowe na 2011 rok a projekt kończymy 31 
pażdziernika. Konferencja podsumowująca ten projekt odbędzie się w Szkole Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach w dniu 9 listopada br. o godz. 15.00. 

Pan Wójt wręczy/ radnym obecnym na posiedzeniu zaproszenia na ww. konferencję. 

li. Sprawy bieżące: 
1. W dniu 30 września zakończyło się przyjmowanie wniosków właścicieli gruntów na zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. Wpłynęło 226 wniosków na łączną kwotę zwrotu 78.827,97 zł. Wydane zostały decyzje 
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. $rodki finansowe powinny wpłynąć na konta 
wnioskodawców do 30 listopada br. 

2. W dniu 30 września 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy odbyła się 
uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubileusz 50-lecia ślubu 
obchodziły cztery pary małżeńskie. Udział w uroczystości wzięły dwie pary tj. Państwo Alicja i 
Ignacy Karpińscy z Chełmc oraz Państwo Aniela i Franciszek Kobusowie z Wędrogowa. 
Razem z jubilatami przybyły także ich rodziny. Uroczystość Złotych Godów wzbogaciła część 
artystyczna przygotowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu. Nie zabrakło 
również jubileuszowego tortu i szampana, a wszystkim jubilatom odśpiewano sto lat i 
wzniesiono uroczysty toast. Pozostałym dwóm parom małżeńskim, które nie mogły przybyć i 
uczestniczyć w uroczystości tj. Państwu Jadwidze i Janowi Bedełkom z Chełmc oraz Państwu 
Lucynie i Adamowi Sawickim z Woli Pękoszewskiej medale zostały dowiezione i wręczone w 
ich domach. 

3. W dniu 9 października odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Na terenie gminy przebiegły 
one bez zakłóceń. W całej gminie frekwencja wyniosła 39,5% - na 2454 osób uprawnionych w 
głosowaniu udział wzięło 970 osób. W wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 
323 głosy, Polskie Stronnictwo Ludowe 297, Platforma Obywatelska 146, Ruch Palikota 65. W 
wyborach do Senatu najwięcej głosów uzyskali: p. Artur Bagieński - 369 (38% ważnie 
oddanych głosów) i p. Grzegorz Wojciechowski - 339 (34,9% ważnie oddanych głosów). 
Frekwencja w poszczególnych obwodowych komisjach przedstawiała się następująco: 
Kowiesy- na1375 uprawnionych głosowało 590 osób -42,9%, 
Jeruzal - na 365 uprawnionych głosowały 123 osoby - 33, 7%, 
Wola Pękoszewska - na 474 uprawnionych głosowało 171 osób - 33, 1%, 
Turowa Wola - na 240 uprawnionych głosowało 86 osób - 35,8%. 

4. Przetarg na sprzedaż działki w Pękoszewie nie doszedł do skutku- żaden z zainteresowanych 
nie wpłacił wadium w wyznaczonym terminie. 

5. Podpisania zastała umowa z Nadleśnictwem Grójec na wspólne finansowanie budowy li etapu 
drogi Pękoszew-Wędrogów. Udział Nadleśnictwa to 50 tys. zł. 
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6. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone nagrody Wójta Gminy dla wyróżniających 
się w pracy nauczycieli placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym. 
Nagrody otrzymali następujący nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu: pani Maria 
Cygan - Dyrektor, Pani Honorata Pasiewicz- nauczyciel chemii i plastyki /mieliśmy laureatów 
olimpiady przedmiotowej na szczeblu województwa/, pan Zbigniew Krzemiński - nauczyciel 
w-fu /drużyna piłki ręcznej zajęła I miejsce w zawodach na szczeblu powiatu/. Nagrody 
otrzymali następujący nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kowiesach: pani Joanna 
Machalewska- Dyrektor oraz pani Irena Stańczak- nauczyciel przyrody i religii. Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej nagrody otrzymali również wszyscy pracownicy Gminnego Zespołu 
Oświaty w Kowiesach. 

Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 3 października bylem w Zyrardowie : 
• w Starostwie Powiatowym na spotkaniu z panem Wojciechem Szustakiewiczem - Starostą 

Powiatu Zyrardowskiego, poświeconym realizacji wspólnych projektów z PO KL; 
• w PGE Obrót SA Rejon Zyrardów - na podpisaniu umowy na dostawę energii elektrycznej do 

oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie, 
• w PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Teren Rejon Energetyczny Zyrardów rozmawiałem z 

panem Grzegorzem Nadulskim • Głównym Inżynierem o wydaniu warunków technicznych dla 
zasilania energetycznego kontenera mieszkalnego w Zawadach, na temat zmiany zasilania 
energetycznego oświetlenia ulicznego przy OK nr 70 i zmiany zasilania energetycznego 
budynków p. Korzyckiej w Woli Pękoszewskiej. 

2. W Łodzi 5 października złożyłem wniosek w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w ramach 
naboru NPPDL, a w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi podpisałem Aneks do umowy w 
ramach działania 9.1.2. /projekt pn. ,,Dobry start - lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w 
Gminie Kowiesy"/. 

3. Na zaproszenie Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach brałem 
udział w uroczystym otwarciu nowego Działu Diagnostyki Obrazowej w dniu 6 października. 
Nowy dział powstał w pomieszczeniach dawnej kuchni. Dział Diagnostyki Obrazowej 
wykonuje badania obejmujące swoim zakresem rentgenodiagnostykę, ultrasonografię, 
tomografię komputerową oraz mammografię i został wyposażony w nową aparaturę /aparat 
RTG, mammograf, tomograf komputerowy/. 

4. Brałem udział w posiedzeniu wyjazdowym Rady Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na 
terenie gminy Bolimów. Rada zapoznała się z: 

• zbiornikiem retencyjnym Jochamiłów -Mogiły, 
• terenami obok zbiornika /60 ha/ i obok rzeki Rawki, które to gmina Bolimów stara się 
skomunalizować, 

• uczestniczyliśmy w spotkaniu z radnymi Rady Gminy, na którym przedstawiciele parku 
przedstawili możliwości wykorzystania walorów miejscowych na pozyskanie dodatkowych 
źródeł finansowych dla miejscowej ludności, 
• zwiedziliśmy teren prywatnej żwirowni /70 ha/ przekształconej w zbiornik wody, obok którego 
ma powstać osiedle mieszkaniowe /400 domów/, 
• zapoznaliśmy się z ochroną rezerwatu przyrody „Polana Siwiec" /ok. 50 ha łąk w środku 
Puszy Bolimowskiej/. 

5. W dniu 13 października uczestniczyłem w Łodzi w konferencji organizowanej przez kwartalnik 
„Europejski Doradca Samorządowy" na temat „Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy 
środowisk lokalnych". W tym samym dniu rozmawiałem z Wiceprezesem WFOSiGW w Łodzi 
panem Cezarym Dzierżkiem w sprawie przywrócenia terminu na złożenie wniosku o dotację do 
budowanego wodociągu Chełmce, Jeruzal i Wólka Jeruzalska. Pan prezes zobowiązał się 
przedstawić powyższą sprawę na najbliższym posiedzeniu Zarządu WFOSiGW i poprzeć 
wniosek. Zgodę od Zarządu otrzymaliśmy i wniosek o dotację jest już dzisiaj składany. Tego 
samego dnia podpisałem umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie w 
wysokości 75% zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce 
Jeruzalskiej". 
6. Wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Gminy brałem udział w drugim dniu Europejskiego 
Kongresu Gmin Wiejskich. Oprócz dyskusji i przemów zaproszonych gości została przyjęta 
Deklaracja Warszawska oraz Stanowisko w sprawie rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku i 
Stanowisko w sprawie prowadzenia zadań oświatowych /projekty ww. aktów stanowią załącznik nr 
3 do protokołu/. 
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7. W dniu 22 października byłem w Łowiczu na spotkaniu z kierownikiem Rejonu GDDKiA panem 
Pawłem Chojnackim w sprawie terminu płatności za pozyskany destrukt jak również w kwestii 
zakupu kostki brukowej i innych materiałów z przebudowywanej DK nr 8. 
8. W dniu wczorajszym uczestniczyłem w uroczystości 15- lecia nadania Szkole Podstawowej 
imienia Fryderyka Chopina w Babsku połączonej z koncertem muzyki Chopina. 

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.6 
W punkcie tym zostały przeprowadzone wybory ławników. 
Radna Wiesława Olszewska przedstawiła treść opinii Zespołu Opiniującego o zgłoszonych 

kandydatach na ławników - załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie pani Teresa Słoma - Sekretarz Gminy zapoznała radnych z Regulaminem wyboru 
ławników /załącznik nr 4 do protokołu/. 
W następnej kolejności powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów ławników. 
Do komisji zgłoszono następujące kandydatury: radnej Doroty Powązka, radnej Zuzanny Dudziak i 
radnej Izy Wieczorek. Wszystkie te osoby wyraziły zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej. Na 
przewodniczącą komisji zgłoszono kandydaturę pani Zuzanny Dudziak, która wyraziła zgodę na bycie 
przewodniczącą. Skład komisji skrutacyjnej został poddany pod glosowanie. W głosowaniu jawnym 
udział wzięło 14 radnych. Za proponowanym składem komisji głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 
przeciwko, nikt od głosu się nie wstrzymał. Komisja skrutacyjna w proponowanym składzie została 
powołana 14 głosami. 

Następnie komisja przystąpiła do pracy. Sprawdzono prawidłowość kart do głosowania, 14 kart do 
głosowania opieczętowano pieczęcią Rady Gminy i rozdano radnym. Sprawdzono urnę do głosowania 
a następnie kolejno wyczytywani według listy obecności radni podchodzili do urny i wrzucali karty do 
głosowania. Po przeprowadzeniu glosowania pani Przewodnicząca Rady ogłosiła 5-minutową przerwę 
w obradach by komisja skrutacyjna ustaliła wyniki glosowania. 
Po przerwie komisja powróciła na salę obrad. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej ogłosiła wyniki 
wyborów poprzez odczytanie protokołu /załącznik nr 5 do protokołu/. Ławnikami do Sądu Rejonowego 
w Rawie Mazowieckiej zostali wybrani: Maria Aniela Cygan, Melon Elżbieta Danuta i Odziemkowska 
Maria Irena. 

Ad. 7 
W punkcie tym przystąpiono do przyjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012· 
2015. Pani Sekretarz wyjaśniła, że art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych stanowi, że ławników wybiera rada gminy w glosowaniu tajnym. Stwierdzenie wyborów 
ławników następuje w drodze uchwały. 

Po odczytaniu projektu uchwały i przystąpiono do glosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem 
uchwały udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował 
przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwala została podjęta 14 głosami. 

Ad. 8 
W punkcie tym przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Wola Pękoszewska. Omówienia projektu dokonała pani Sekretarz, która wyjaśniła, że 
zgodnie z§ 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" do 
wniosku o przyznanie pomocy w ramach ww. programu dołącza się plan odnowy miejscowości. Plan 
odnowy uchwala zebranie wiejskie, natomiast organ stanowiący zatwierdza jego przyjęcie. Gmina 
złożyła wniosek o przyznanie pomocy do działania „Odnowa i rozwój wsi" na realizację inwestycji 
polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej. Plan 
Odnowy Miejscowości Wola Pękoszewska został opracowany przez panie Zuzannę Dudziak i Marię 
Cygan przy udziale mieszkańców sołectwa i został uchwalony uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 4 
października br. Bardzo ważną częścią tego dokumentu jest opis mającego być realizowanym 
zadania oraz plan zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców wsi obejmujący 
okres 7 lat. Pani Sekretarz nadmieniła, że Plan Odnowy Miejscowości Wola Pękoszewska jest trzecim 
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tego rodzaju dokumentem zatwierdzanym przez radę gminy. Pani Sekretarz dodała, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 
wczorajszym. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala została podjęta 14 głosami. 

Ad.9 
Kolejny punkt to podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Omówienia 
projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że do Wójta Gminy wpłynął wniosek o nabycie działki nr 426 
o pow.0,0600 ha, położonej w miejscowości Paplin przez mieszkankę wsi Paplin. W tym celu zostało 
skierowane pismo do rady sołeckiej o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W dniu 17.10.br została 
udzielona przez Radę Sołecką sołectwa Paplin zgoda na sprzedaż nieruchomości pod warunkiem, że 
uzyskane środki zostaną przeznaczone na potrzeby sołectwa. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być przedmiotem 
obrotu, w szczególności sprzedaży. Przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze 
przetargu. Ze wstępnych rozmów z rzeczoznawcą majątkowym wynika, że wartość przedmiotowej 
nieruchomości przekroczy kwotę 5 tys. zł. Zgodnie z § 5 Zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Kowiesy stanowiących Załącznik do Uchwały Nr XXV/142/09 Rady 
Gminy Kowiesy z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2009 roku 
Nr 229, poz. 2072) zgoda Rady Gminy jest wymagana w razie zbycia nieruchomości, której wartość 
przekracza kwotę 5.000,00 zł. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14 
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 14 glosami. 

Ad.10 
Kolejny punkt to podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kowiesy na rzecz użytkownika wieczystego. 
Omówienia projektu dokonał pan Wójt który wyjaśnił, że do Wójta Gminy Kowiesy wpłynął wniosek od 
firmy „FRUKTUS" z siedzibą w Skierniewicach o nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 
170 o pow. 0,1416 ha, położonej w Jeruzalu. Firma jest właścicielem naniesień na działce- budynku 
sklepu od 2006 roku. Naniesienia na działce i prawo wieczystego użytkowania wnioskodawca nabył 
od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Kowiesach aktem notarialnym Rep. Nr 3456/2006 
z dnia 07.09.2006r. Użytkowanie wieczyste gruntu dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w 
Kowiesach zostało ustanowione przez Gminę Kowiesy na podstawie aktu notarialnego Nr 1187/1995 
z dnia 06.12.1995r. na okres do dnia 5 grudnia 2094 roku. Gmina Kowiesy jest właścicielem gruntu na 
podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego Nr G.IV.72280-326/94 z dnia 20.07.1994 r. Zgodnie z 
art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami nieruchomość 
gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi 
wieczystemu. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika 
wieczystego następuje w formie bezprzetargowej. Ze wstępnych rozmów z rzeczoznawcą 
majątkowym wynika, że wartość przedmiotowej nieruchomości przekroczy kwotę 5 tys. zł /przy 
ustaleniu wartości nieruchomości pod uwagę brany jest okres użytkowania wieczystego/. Zgodnie z § 
5 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy będących 
Załącznikiem do Uchwały Nr XXV/142/09 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 czerwca 2009 roku w 
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy (Dz. Urz. 
Województwa Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2009 roku Nr 229, poz. 2072) zgoda Rady Gminy jest 
wymagana w razie zbycia nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 5.000,00 zł. Wobec 
powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Pan Wójt nadmienił, że użytkownik 
wieczysty uiszcza corocznie jednorazową opłatę roczną w wysokości 3% wartości nieruchomości. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14 
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radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala została podjęta 14 glosami. 

Ad.11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Kowiesy. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Zofia Jakubiak, która wyjaśniła, że w dniu 19 
września 2011 roku do Rady Gminy Kowiesy wpłynęło pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
znak IA-IV.1411.89.2011, IA-1410.89.2011, w którym zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przekazano skargę Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim z dnia 5 września 2011 r. znak PIWaZach-6053f/834/2011 na 
nieprawidłowe działanie Wójta Gminy Kowiesy w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu 
gminy oraz zapewnienia im opieki. 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organem właściwym do rozpatrzenia 
przedmiotowej skargi jest Rada Gminy Kowiesy. 
Skarżący podnosi następujące zarzuty: 

1. Podpisanie przez Wójta Gminy Kowiesy umowy na wyłapywanie zwierząt z podmiotem nie 
posiadającym zezwolenia na prowadzenie takiej działalności na terenie gminy Kowiesy, co w 
ewidentny sposób narusza zapis art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008). 

2. Podpisanie przez Wójta Gminy Kowiesy umowy na wyłapywanie zwierząt z podmiotem nie 
prowadzącym schroniska dla zwierząt co stanowi naruszenie § 2 obowiązującej uchwały nr 
XXXVlll/192/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kowiesy i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi 
zwierzętami, § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 
sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 
116, poz. 753). 

3. Brak posiadania przez gminę uchwały w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008). 

W związku z przedstawionymi zarzutami wyjaśnia się, co następuje: 

Ad.1 
W dniu 21 lutego 2011 r. została zawarta umowa zlecenie Nr 12/ZU/2011 z Panem Zbigniewem 
Jaworskim, zam. Błonie, ul. Krótka 3 na interwencyjne wyłapywanie bezdomnych błąkających się bez 
opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa. Pan 
Zbigniew Jaworski, jak wynika z przedłożonego zaświadczenia o wpisie nr 1519 do Ewidencji 
Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza Błonia, prowadzi działalność gospodarczą 
o symbolu PKD 96.09.Z - pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (podklasa 
obejmuje między innymi wyłapywanie bezpańskich zwierząt). 
Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) 
organ gminy może zawrzeć umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt z 
podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 z 
późniejszymi zmianami). Przesłanki, wynikające z ww. rozporządzenia spełnia działalność 
gospodarcza wykonywana przez Pana Zbigniewa Jaworskiego. 
Na terenie gminy Kowiesy nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt. Problem z wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, stanowiących zagrożenie dla ludzi, jest duży. W 
odpowiedzi na zapytanie Gmina Kowiesy otrzymała dwie oferty na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt: od pana Zbigniewa Jaworskiego oraz od Hotelu dla Zwierząt w Łodzi. Została wybrana oferta 
korzystniejsza i podpisano umowę z ww. podmiotem. 
Na dzień podpisania umowy brak było uchwały regulującej wymagania, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, wobec czego podstawą zawarcia ww. umowy była uchwala nr 
XXXVlll/192/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy Kowiesy oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2006 r. Nr 289, poz. 2258). 
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Ad.2 
Zarzut naruszenia § 2 obowiązującej uchwały nr XXXVlll/192/06 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 
czerwca 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kowiesy i 
rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami poprzez podpisanie umowy z Panem 
Zbigniewem Jaworskim jest chybiony, gdyż cytowany przepis stanowi: ,,Wyłapywanie zwierząt 
bezdomnych prowadzone będzie w sposób: 
stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w 
szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa, 
okresowy - w odniesieniu do większych obszarów gminy Kowiesy w miarę potrzeb" i nie dotyczy 
warunków powierzania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

Ad.3 
Zarzut postawiony przez skarżącego w pkt 3 jest bezpodstawny, gdyż przedmiotowa uchwala 
obowiązuje od 1 czerwca 2011 roku. Jest to uchwala Nr Vl/26/11 Rady Gminy Kowiesy z dnia 31 
marca 2011 roku w spawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 16 maja 2011 r. Nr 141, poz. 1301). O podjętej uchwale i obowiązku złożenia 
wniosku o uzyskanie zezwolenia na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie naszej gminy został 
powiadomiony pan Zbigniew Jaworski pismem z dnia 17.10.2011 r. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności skargę należy uznać za niezasadną 

Pani Zofia Jakubiak nadmieniła, że projekt uchwały był omawiany na wczorajszym posiedzeniu 
wszystkich komisji rady gminy i uzyskał akceptację wszystkich członków komisji biorących udział w 
posiedzeniu. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14 
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala została podjęta 14 głosami. 

Ad.12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że dochody i wydatki zwiększa się o 
kwotę 10.392 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zakup podręczników (5.254 zł) i stypendiów dla 
uczniów (5.138 zł). Dokonuje się przesunięcia w wydatkach w związku z tym, że w dniu 20 
października 2011 r. Zarząd OSP w Jeruzalu wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy o przesunięcie w 
wydatkach OSP kwoty 5.360 zł, przyznanej pierwotnie w budżecie na 2011 r. jako dotacja majątkowa 
na zakup agregatu prądotwórczego, po zmianie ma być dotacja bieżąca - zakup 8 szt. hełmów 
bojowych i 1 szt. ubrania specjalnego. Ponadto przesuwa się kwotę 184 zł w ramach wydatków 
GOPS z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek od zasiłków stałych ( 20% opłacanych 
składek, do czego zobowiązał gminę od tego roku ustawodawca). 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!. 
Uchwala została podjęta 14 głosami. 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 1 O min. przerwę w obradach. 

Ad.13 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Ewie Pawlak- Kierownik GZO w Kowiesach, która 
przedstawiła Informację z realizacji zadań oświatowych Gminy Kowiesy w roku szkolnym 2010/2011 
/załącznik nr 6 do protokołu/. 
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Pani Przewodnicząca podziękowała pani Kierownik za przedstawienie informacji i poprosiła radnych o 
pytania co do danych zawartych w sprawozdaniu. 

Radny Cezary Żukowski zapytał o wysokość wydatków poniesionych w 201 O roku na szkoły, dla 
których gmina jest organem prowadzącym. 
Pani Ewa Pawlak wskazała, że w 201 O roku wydatki poniesione na szkolę podstawową w Kowiesach 
wyniosły 886 623,06 zł, natomiast na gimnazjum wydatkowano 759 865,82 zł. 

Pani Przewodnicząca podziękowała pani Ewie Pawlak za wyjaśnienie i w związku z brakiem dalszych 
pytań przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad.14 
Kolejny punkt to przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
Pani Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z analizy oświadczeń majątkowych 
złożonych przez Radnych Gminy Kowiesy za rok 2010 /załącznik nr 7 do protokołu/, odczytała wyniki 
analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez Naczelnika US w Skierniewicach - pismo z dnia 
20.10.2011 r. znak US AP/072-668/11/77226 /kserokopia pisma stanowi załącznik nr 8 do protokołu/, 
odczytała sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez Naczelnika US w 
Rawie Mazowieckiej- pismo z dnia 14.10.2011r. znak AP/077-50/11/31305 /kserokopia pisma stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu/, odczytała wynik analizy oświadczenia majątkowego Wójta Gminy 
Kowiesy dokonanej przez Wojewodę Łódzkiego - pismo z dnia 14.10.2011 r. znak 
ZN.414.5.2011.OM /kserokopia pisma stanowi załącznik nr 10 do protokołu/. 

Pan Wójt odczytał informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez obowiązanych 
pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kowiesy za rok 2010 /załącznik nr 11 
do protokołu/. 

Ad.15 
Kolejny punkt to udzielenie odpowiedzi na interpelację radnej Wiesławy Olszewskiej dotyczącej 
przebiegu drogi serwisowej w Kowiesach. 
Pan Wójt odczytał pisemną odpowiedż na interpelację, którą radna otrzymała 24.08.2011 r. 
/kserokopia pisma stanowi załącznik nr 12 do protokołu/. 
Pan Wójt wskazał, że z całą dokumentacją dotyczącą przebudowy DK nr 8 do parametrów drogi 
ekspresowej można zapoznać się w pok. Nr 12. 
Pan Wójt podkreślił, że tam gdzie były wnioski osób zainteresowanych wiele spraw udało nam się 
załatwić. Postaraliśmy się o zmianę lokalizacji parkingu dla pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne /przeniesienie poza teren gminy/, wywalczyliśmy przejazd gospodarczy w Zawadach i 
zmianę parametrów technicznych przejazdu gospodarczego w Wędrogowie, jak również udało nam 
się wynegocjować by drogi serwisowe miały szerokość 5 m i nawierzchnie asfaltowe. Tam gdzie 
właściciele gruntów nie wyrazili zgody na proponowany przebieg dróg serwisowych a łączyło się to 
brakiem lub znacznym utrudnieniem dojazdu do siedlisk i pól przez pozostałych mieszkańców 
miejscowości udało nam się w drodze porozumienia zawartego z GDDKiA włączyć do projektu 
wykonanie nawierzchni na drogach lokalnych /w tym drogi wewnętrznej na osiedlu w Kowiesach - z 
uwagi na brak zgody co do lokalizacji na działce 110/29 projektowanego zjazdu i wyjazdu na trasę ze 
względów ekonomicznych- wywłaszczona zostałaby tylko część działki a pozostała część zdaniem 
właściciela straciłaby na wartości/. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej dróg lokalnych 
leżało w naszej gestii. 

Radna Wiesława Olszewska wskazała, że w UG miało miejsce tylko jedno spotkanie informacyjne. 
Na spotkaniu tym były obecne osoby, których grunty znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie z DK 
nr 8. Z tzw. działek w Kowiesach był jedynie pan Okrasa. Inni mieszkańcy osiedla przekonani o 
równoległym przebiegu drogi nie uczestniczyli w przedmiotowym spotkaniu. Radna rozumie, że na 
dzień dzisiejszy nie można zmienić przebiegu drogi ale mieszkańcy osiedla mają prawo do 
rekompensaty. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców potrzebny jest chodnik i 
ekrany dźwiękochłonne. 

Radna Dorota Powązka spytała, czy na drogach dojazdowych będzie asfalt? 
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Pan Wójt wyjaśnił, że wszystkie drogi serwisowe będą miały nawierzchnie asfaltową ale będą to drogi 
kategorii KR1 o dopuszczalnym tonażu do 20 t. Pan Wójt nadmienił, że wykonawca przebudowy ma 
duże opóźnienia prac. Jaki jest stopień ich zaawansowania można zapoznać się na stronie 
internetowej www.s8.rawa-granica.pl. 
Powracając do kwestii informowania mieszkańców pan Wójt wskazał, że wszystkie zawiadomienia, 
obwieszczenia, decyzje i postanowienia były umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz 
były przekazywane sołtysom wsi. Ponadto obwieszczenia, zawiadomienia i decyzje wojewody były 
publikowane w prasie o zasięgu wojewódzkim. Kwestia przebudowy drogi dotyczy mieszkańców 4 
miejscowości naszej gminy, przez które biegnie trasa. Tam gdzie mieszkańcy wykazali się inicjatywą i 
zgłosili wnioski w większości przypadków udało się je zrealizować. Pan Wójt nadmienił, że obecnie 
zostało wszczęte postępowanie na wydanie pozwolenia na budowę wiaduktu w Nowym Wylezinie. 
Jeszcze przed rozpoczęciem procedury sołtys i mieszkańcy sołectwa Nowy Wylezin wystąpili o 
zorganizowanie spotkania z przedstawicielami kolei i takie spotkanie na zebraniu wiejskim w 2009 
roku miało miejsce. Mieszkańcy Kowies nie wystąpili z podobną inicjatywą zorganizowania spotkania 
dotyczącego przebudowy DK nr 8. 
Pan Wójt wyjaśnił, że w decyzji Wojewody Łódzkiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu DK nr 8 do parametrów drogi ekspresowej 
na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego są określone wymagania 
dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym dotyczące m.in. 
ochrony przed hałasem terenów mieszkalnych. Dla zapewnienia tej ochrony będą zbudowane ekrany 
akustyczne o wysokości 5 m. Decyzja szczegółowo określa na jakich odcinkach drogi będą one 
zamontowane. Pan Wójt wskazał, że na dzień jutrzejszy ma zaplanowane spotkanie w siedzibie 
wykonawcy przebudowy DK nr 8 w miejscowości Czekaj na terenie gminy Mszczonów. Na spotkaniu 
tym pan Wójt dopyta się o kwestię budowy ekranów akustycznych w Kowiesach i uzyskane informacje 
zostaną przekazane radzie. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał, czy przy drodze, której dotyczy interpelacja radnej Wiesławy 
Olszewskiej będzie chodnik? Radny nadmienił, że osoby, których grunty zostały wywłaszczone na 
rzecz SP w związku z przebudową DK nr 8 z GDDKiA otrzymały indywidualne pisma informujące o 
spotkaniu z projektantami w 2005 roku. 

Pan Wójt wyjaśnił, że dokumentacja projektowa drogi przez osiedle nie przewiduje budowy chodnika. 
Zaplanowanie chodnika wiązałoby się z koniecznością przesunięcia drogi i przebiegającego wzdłuż 
niej kabla telefonicznego. W chodniku umiejscowione byłyby także słupy energetyczne. Pan Wójt 
zaproponował aby z kwestię chodnika odłożyć do momentu kiedy przedmiotowa droga zostanie 
urządzona. Nadmienił również, że budując drogę Pękoszew-Wędrogów musieliśmy przebudować 
kolidującą kablową sieć telekomunikacyjną /koszt 50 tys. zł/. Pan Wójt przypomniał, że 2 działki 
położone w obrębie Kowiesy pochodzące z podziału działki nr 142/5 stanowiącej własność Gminy 
Kowiesy /gdzie ogrodzenia stoją w drodze gminnej w bliskim sąsiedztwie drogi wewnętrznej, której 
dotyczy interpelacja/ zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poszerzenie 
nieruchomości przyległych, stanowiących własność osób, które zamierzają nabyć ww. działki. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał o szerokość drogi, której dotyczy interpelacja radnej Wiesławy 
Olszewskiej. 
Pan Wójt wskazał, że nie pamięta szczegółów projektu. 

Ad.16 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Ireneusz Bedełek zasygnalizował konieczność naprawy przejazdu nad rowem melioracyjnym 
na Wycince Wolskiej i zapytał, z jakich przyczyn mieszkańcy Pękoszewa nie mają dostępu do 
Internetu. Czy jest to być może związane z przeniesieniem kabla telekomunikacyjnego w Pękoszewie, 
o którym mówił pan Wójt? Czy jest możliwe poparcie przez gminę pisma mieszkańców Pękoszewa 
mającego być skierowanym do TP SA w tej sprawie? 
Pan Wójt wyjaśni!, że naprawa przejazdu, o którym mówił radny zostanie wykonana w ramach 
renowacji rowu melioracyjnego przez Gminną Spółkę Wodną Co do kwestii dostępu do Internetu 
mieszkańców Pękoszewa to nie ma żadnych przeszkód by pismo mieszkańców Pękoszewa w tej 
sprawie zostało przez nas poparte. Czy odniesie to jakiś skutek, nie wiadomo. Jakiś czas temu 
chcieliśmy uzyskać dane od TP SA dotyczące przekroju światłowodów i linii oraz ich przebiegu. 
W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że dane te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą 
nam być udostępnione. Dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekazywaliśmy też dane dotyczące 
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tzw. ,,białych plam" związanych z brakiem zasięgu telefonii komórkowej oraz braku łączy 

internetowych na obszarze gminy /Lisna, Chełmce, Jeruzal, Pękoszew, Ulaski, Nowy Lindów, odcinek 
pomiędzy miejscowościami Pękoszew i Jeruzal wzdłuż drogi krajowej Nr 70/. Problem „białych plam" 
oraz miejsc, w których telefon praktycznie nie działa, dotyczy prawie całego terenu gminy Kowiesy, 
niezależnie od tego w jakiej sieci komórkowej mieszkaniec posiada telefon. W celu rozwiązania 

problemu „białych plam" nowe inwestycje powinny być zlokalizowane w południowo - wschodniej lub 
zachodniej części gminy. Pan Wójt wskazał, że przesunięcie kabla w związku z budową drogi 
Pękoszew-Wędrogów miało miejsce w uzgodnieniu i pod nadzorem TP SA i dotyczyło tylko fragmentu 
istniejącej sieci. 

Radny Cezary Żukowski zasygnalizował problem zaśmiecania rowu i działek sąsiadujących z drogą 
powiatową do Białej Rawskiej przy granicy z powiatem rawskim /w tym działki należącej do radnego/. 
Zawartość śmieci /dokument z danymi osobowymi/ wskazuje, że zostały one pozostawione przez 
mieszkańca z terenu gminy Biała Rawska. Radny zapytał, na kim spoczywa obowiązek uprzątnięcia 
pozostawionych odpadów? 
Pan Wójt wskazał, że jest to obowiązkiem zarządcy drogi lub właściciela działki w zależności od tego 
na czyim gruncie śmieci zeskładowano. Przy wzmiankowanej przez radnego drodze problem 
pozostawianych śmieci występuje też na odcinku przed lasem w Zawadach jadąc od Huty Zawadzkiej. 
Problem „podrzucanych" odpadów wystąpił również na gminnej działce za bankiem - ktoś wywiózł pnie 
i gałęzie z drzew owocowych. Pan Wójt nadmienił, że po nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i 
czystości w gminach to gmina będzie wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za odbieranie od 
mieszkańców odpadów komunalnych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie obowiązany 

zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zawrzeć 
umowy bezpośrednio z podmiotami specjalizującymi się w tego rodzaju usługach. Koszty tych usług 
będą ponosić faktycznie mieszkańcy bowiem nowe przepisy przewidują nałożenie z tego tytułu nowej 
daniny publicznej na mieszkańców gminy. Wysokość opłaty będzie uzależnionej od takich kryteriów 
jak liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości, albo powierzchnia lokalu mieszkalnego pomnożonych przez stawkę, której stała 
wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie danej gminy. Ustawa nie określa górnej stawi tak przewidzianej 
opłaty. 

Radna Dorota Powązka zasygnalizowała potrzebę wycięcia zakrzaczeń na skrzyżowaniu i przy 
drodze powiatowej w Chojnacie koło skupu owoców. 
Pan Wójt wskazał, że zakrzaczenia przy skrzyżowaniu zostały usunięte przez naszych pracowników 
gospodarczych w zeszły poniedziałek /potwierdziła to pani Sołtys Chojnaty/. 
Radna wskazała, że nie wszystkie zakrzaczenia zostały usunięte - nie zlikwidowano zakrzaczeń przy 
parkanie p. Lewandowskich. 
Pan Wójt wyjaśni!, że usunięte zostały te zakrzaczenia, które stwarzały realne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa użytkowników dróg w obrębie skrzyżowania. 

Radna Dorota Powązka spytała, czy jest coś już wiadomo w sprawie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych z terenu gminy? 
Pan Wójt wyjaśnił, że dwukrotnie wystąpiliśmy z pismami ponaglającymi do firmy „Veolia" w tej 
sprawie i do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. 

Radna Dorota Powązka poruszyła kwestię bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach z terenu 
gminy. Radna wskazała, że 23 września br. na terenie gimnazjum w czasie przerwy lekcyjnej miał 
miejsce przypadek agresji względem uczniów gimnazjum połączony z naruszeniem ich nietykalności 
cielesnej przez osobę nieuprawnioną do przebywania na terenie placówki. 
Pan Wójt wyjaśnił, że wie o zaistniałym przypadku agresji. O zdarzeniu została powiadomiona policja. 
W tej sprawie pan Wójt zwróci się z pismem do dyrekcji gimnazjum i policji z prośbą o udzielenie 
wyjaśnień co do podjętych działań. 
Radna Dorota Powązka poinformowała, że w okresie wakacji młodzież przebywająca i bawiąca się 
na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Kowiesach została przez policję usunięta z boiska. 
Radna poprosiła o wyjaśnienie tej sprawy. Niestety radna nie jest w stanie podać daty kiedy doszło do 
zdarzenia. 
Pan Wójt obiecał, że zwróci się z pismem do policji z prośbą o udzielenie wyjaśnień w/w sprawie. 
Niestety na dzisiejszych obradach, mimo wystosowanych zaproszeń, nie są obecne panie dyrektor 
obu szkół, które mogłyby udzielić wstępnych informacji w zasygnalizowanych przez radną sprawach. 
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Pani Ewa Pawlak odniosła się do kwestii wycinki zakrzaczeń przy drogach powiatowych i wyjaśniła, 
że warunki pogodowe pozwalająjeszcze na prace naprawcze nawierzchni dróg, ale mamy obiecane, 
że w przypadku pogorszenia się aury zakrzaczenia przy drogach powiatowych na naszym terenie 
zostaną usunięte w pierwszej kolejności. 
Pan Wójt dodał, że w okresie międzysesyjnym wizytacji dróg powiatowych na naszym terenie dokonał 
pan Wicestarosta wraz z pracownikiem Wydziału Dróg. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał o możliwość pozyskania destruktu z przebudowy DK nr 8 na 
naprawy dróg z funduszu sołeckiego. 
Pan Wójt wyjaśnił, że będzie w tej sprawie rozmawiał z Kierownikiem Rejonu GDDKiA w Łowiczu. Na 
dzień dzisiejszy na ten rok mamy obiecane 4,5 tys. ton destruktu. Czy będzie możliwość pozyskania 
jeszcze większej ilości materiału nie wiadomo, bo zależy to też od tego jaka ilość materiału przypadnie 
wykonawcy przebudowy DK nr 8 i nie jesteśmy jedyną gminą, która stara się pozyskać destrukt z 
przebudowywanej drogi krajowej. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał o koszty ponoszone przez inne gminy związane z wyłapywaniem 
bezpańskich zwierząt. 

Pan Wójt wskazał, że w gminie Andrespol wydatki te w ciągu roku dochodzą do 140 tys. zł, w gminie 
Dmosin jest to 120 tys. rocznie. Gmina Rawa Mazowiecka i gmina Głuchów mają zawarte umowy ze 
schroniskami, w których dobowe utrzymanie psa kosztuje 8 zł. 

Ad.17 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Sołtys Zawad zasygnalizowała konieczność poprawy stanu poboczy drogi powiatowej w Zawadach. 
Pan Wójt wyjaśnił, że powiat ma zarezerwowaną pulę 2 tys. ton destruktu z przebudowy DK nr 8. 
Materiał w listopadzie zostanie zeskładowany w Paplinie na gruntach gminnych lub na terenie 
żwirowni i wiosną rozwieziony na pobocza dróg. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała uczestniczących w obradach z treścią Uchwały Nr 
111/425/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 października 
2011 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowiesy za I 
półrocze 2011 roku /załącznik nr 13 do protokołu/. 

Pan Wójt poinformował o planowanym na 15 listopada br. na godzinę 17.00 w sali konferencyjnej 
urzędu spotkaniu dotyczącym kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz o spotkaniu pt. ,,Mama może 
wszystko" planowanym na dzień 8 listopada w Łowiczu. Radni i sołtysi otrzymali pisemne informacje 
dotyczące w/w spotkań. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

Ad.18 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XI Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 16.00 

Protokołowała: 

Anna Kałamajska-Nowak 

Przewodnicząca 
Rady G'lłf)iy Kowiesy 

l-1,śt~ra Kowalska 
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