
Protokół z XII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 24 listopada 2011 roku 

P ROTO KÓŁNrXll/2011 

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 llstopada 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13.00 

Zakończenie Sesji godzina 15.00 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 14 
Ina początku sesji było obecnych 13 radnych, w trakcie punktu 5 na obrady przybyła radna Dorota 
Powązka/ 

W sesji uczestniczyło 14 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu -
nieobecny był radny Cezary Żukowski), pan Janusz Rosiak - Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina 
Rawki" wraz z pracownikiem biura, pani Maria Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, 
pan Dominik Jędryka - Kierownik Posterunku Policji w Kowiesach oraz sołtysi zgodnie z załączoną 
listą obecności (załącznik nr 2). 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik 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 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych. 

Ad.3 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 

Porządek Sesji: 
l. 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. Wystąpienie Pana Janusza Rosiaka - Prezesa LGD „Kraina Rawki". 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali 

użytkowych z dotychczasowym najemcą. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
l O. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kowiesy. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2014. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 
15. Interpelacje i zapytania radnych. 
I 6. Wolne wnioski i informacje. 
17. Zamknięcie obrad. 
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Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. Porządek obrad poddano pod głosowanie. W 
głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie 
głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Porządek został przyjęty 13 głosami. 

Ad.4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XI Sesji Rady Gminy z dnia 26 
października 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 13 radnych, nikt nie glosował przeciw, nikt od 
głosu się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty 13 glosami. 

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. W dniu 31 października br. Łódzki Urząd Wojewódzki ogłosił wstępną listę rankingową 

wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - Etap li Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój". Nasz wniosek na dofinansowanie 
li etapu przebudowy drogi gminnej Pękoszew-Wędrogów uzyskał 16,60 pkt i jest na 21 pozycji 
na tej liście na 49 sklasyfikowanych wniosków. Dofinansowanie uzyskało pierwsze 13 gmin z 
listy rankingowej. Gmina Kowiesy do 14 listopada złożyła zastrzeżenia co do oceny punktowej 
naszego wniosku. 

2. Wykonanie projektu sieci wodociągowej dla Paplinka, Lisnej, części Chrzczonowic zostało 
przesunięte w czasie z uwagi na wykonanie mapy dla celów projektowych dla alternatywnego 
poprowadzenia sieci wodociągowej /brak zgody właścicieli gruntów na przebieg sieci w ich 
gruntach/. 

3. Trwa procedura zmiany decyzji na budowę sieci wodociągowej dla Paplina, Chełmc, Jeruzala i 
Wólki Jeruzalskiej. Procedurę prowadzi Starostwo Powiatowe w Skierniewicach. 
Najprawdopodobniej w tym miesiącu zostanie wydana decyzja zmieniająca. 

4. Realizacja inwestycji świetlicy wiejskiej w Paplinie przebiega dość sprawnie. Obiekt został 
prawie zamknięty. Do zamontowania pozostały drzwi garażowe. Trwają prace montażowe 
instalacji wewnętrznych. Na zewnątrz obiektu trwają prace przy zagospodarowaniu terenu. 

5. Trwa procedura wydania pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej 
wraz z częścią dla OSP Wola Pękoszewska. 

6. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont schodów, wymiana drzwi i „jumb" na 
kostkę brukową w Szkole Podstawowej w Kowiesach została zakończona i odebrana. 

Na obrady przybyła radna Dorota Powązka. 

li. Sprawy bieżące: 
1. Konferencja podsumowująca projekt „Dobry start - lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w 

Gminie Kowiesy" odbyła się zgodnie z planem. Młodzież z Publicznego Gimnazjum w 
Jeruzalu, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kowiesach i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 
Turowej Woli przedstawili swoje programy artystyczne. Szkoda, że nie było 100% frekwencji 
wśród zaproszonych gości. 

W tym miejscu pan Wójt podziękował radnym za uczestnictwo w konferencji. 
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zakończył procedurę sprawdzania naszego rozliczenia 

projektu „Poznaj siebie praca czeka na ciebie". Projekt by/ realizowany w okresie od 01 lutego 
2011 r. do 31.07.2011 r. i uczestniczyło w nim 10 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy. 

3. W dniu 27 października bylem na spotkaniu z Zastępcą Dyrektora Projektu - Kontrakty panem 
Arturem Cisowskim z Bilfinger Berger Budownictwo SA. Oddział Drogowy, w miejscowości 
Czekaj /gm. Mszczonów/. Na spotkaniu omówione zostały omówione następujące kwestie: 

• poszukiwanie sprawcy rozbiórki kapliczki w Zawadach /problem trwa od lipca/, 
• terminy realizacji naszych dróg w ramach przebudowy DK nr 8 /terminy podane przez pana 

Dyrektora zostały już trzy razy przesuwane/, 
• realizacja zjazdów i wjazdów docelowych na S-8, 
• terminy realizacji ekranów akustycznych na terenie gminy Kowiesy, 
• rozebranie i przekazanie wiaty przystankowej we Franciszkowie, 
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• planowane zmiany tymczasowej organizacji ruchu na DK nr 8 i terminy frezowań nawierzchni 
asfaltowej i podbudowy, 

• termin nawiezienia ziemi humusowej na działkę w Kowiesach za bankiem. 

Ponieważ większość ustaleń nie była realizowania w dniu 21 listopada pan Dyrektor by! w Urzędzie 
Gminy i zostały wyznaczone kolejne terminy /jak będzie z ich dotrzymaniem czas pokarze/. 

4. Zostały wydane decyzje i przelane środki finansowe na konta rolników w ramach pomocy 
państwa dla gospodarstw, które ucierpiały na skutek klęsk żywiołowych /wiosenne 
przymrozki/. Łącznie 121 rolników otrzymało pomoc w wysokości 2.5 tys. zł, 2 rolników 
otrzymało po 5 tys. zł. Łączna kwota pomocy wyniosła 312.500 z!. Pomoc nie objęła 26 
właścicieli gospodarstw rolnych, którzy mają pozarolnicze żródla dochodu i nie są objęci 
rolniczym ubezpieczeniem społecznym. Właściciele gospodarstw rolnych na naszym terenie 
ale zamieszkujący już poza terenem gminy wnioski o przyznanie pomocy składali do GOPS 
lub MOPS ze względu na miejsce zamieszkania i tamtejsze ośrodki dokonywały wypłaty 
świadczeń. 

5. W tym roku GOPS w Kowiesach otrzyma! z banku żywności 6 dostaw o łącznej wadze 7 780 
kg o wartości 15.536 zł. Żywność rozprowadzana jest wśród 200 osób potrzebujących z 
terenu gminy. 

6. W dniu 18 listopada wraz z przedstawicielem Powiatowego Zarządy Dróg w Skierniewicach 
dokonaliśmy objazdu dróg powiatowych na terenie gminy Kowiesy i otrzymałem 
potwierdzenie, że wycinka zakrzaczeń będzie wykonywana sukcesywnie. 

7. Zostały wydane decyzje na stypendia szkolne dla dzieci z terenu gminy. Łącznie wydano 65 
decyzji na kwotę 7819 z!. Wysokość stypendium na dziecko wynosi od 100 do 190 zł. 
Podstawowym kryterium jest wysokość dochodu miesięcznego przypadającego na 1 członka 
rodziny. 

Na obrady przybył pan Janusz Rosiak - Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki" wraz z 
pracownikiem biura. 

Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniach 3-4 listopada brałem udział w bezpłatnej konferencji „Doskonalenie strategii 

zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" organizowanej przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

Główne tematy szkolenia to: 
• wskażniki oświatowe, wskaźniki odniesienia - ich interpretacja i wykorzystanie oraz 

raporty z ewaluacji zewnętrznej, dane dotyczące edukacyjnej wartości dodanej - EWO
ich interpretacja i wykorzystanie, 

• sporządzanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, 
• budowa lokalnej strategii oświatowej „krok po kroku". 

Największa korzyścią tej konferencji była wymiana doświadczeń z przedstawicielami jst szczebla 
gminnego i powiatowego /głównie z Małopolski i Wielkopolski/ w zakresie rozwiązywania 
problemów oświatowych. 
2. W dniu 8 listopada bylem w Skierniewicach: 
- w gminie Skierniewice na spotkaniu wójtów powiatu skierniewickiego poświęconego w głównej 
mierze problemom w konstruowaniu projektów budżetu /doszły nowe zadania do realizacji/, 
- w powiecie skierniewickim na posiedzeniu Powiatowego Związku Zarządu OSP, gdzie omówiono 
sprawy bieżące i przygotowania do Powiatowego Zjazdu Oddziału Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Skierniewicach. Zjazd został zaplanowany na 1 O grudnia br.i, 

3. W dniu 16 listopada w KMP w Skierniewicach spotkałem się z Komendantem Miejskim Policji 
w Skierniewicach i jego Zastępcą 

Spotkanie dotyczyło funkcjonowania komisariatu w Kowiesach i przejęcia części kosztów jego 
funkcjonowania przez gminę. Od stycznia sprzątanie pomieszczeń wynajmowanych dla potrzeb 
policji będzie finansowała gmina Kowiesy. Rozmowa dotyczyła także obsady kadrowej posterunku 
i spraw zwianych z pracą funkcjonariuszy ruchu drogowego na terenie gminy. 

3 



Protokół z XI/ Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 24 listopada 2011 roku 

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 
Kolejny punkt to wystąpienie Pana Janusza Rosiaka - Prezesa Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki". 
Pani Przewodnicząca przywitała serdecznie zaproszonego gościa i oddała mu głos. Pan Prezes 
podziękował za umożliwienie przedstawienia na dzisiejszej sesji informacji dotyczących LGD Kraina 
Rawki". Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zostało ustanowione w dniu 10 
marca 2006 roku uchwałą Zebrania Założycielskiego i obejmuje teren sześciu gmin, z czego pięć 
należy do powiatu rawskiego i są to gminy: Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów i 
Sadkowice zaś szósta Kowiesy należy do powiatu skierniewickiego. 

Biorący udział w posiedzeniu otrzymali najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego LGD „Kraina 
Rawki"- biuletyny rozda/ pracownik biura stowarzyszenia. 

Pan Prezes następnie przedstawił założenia programu „Leader", który w Polsce jest realizowany od 
2004 roku. W latach 2004-2006 program był wdrażany w dwu etapach: 

• etap I (2004-2005) miał na celu doprowadzenie do powstania Lokalnych Grup Działania oraz 
opracowania lokalnych Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

• etap li (od 2006 roku) to wspieranie działalności LGD oraz wdrażanie opracowanych strategii. 
Na lata 2007-2013 „Leader" został włączony w główny nurt programowania finansowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Polsce jest częścią 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako oś IV tego programu. Głównym 
celem projektu jest stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
,,Leader" obejmuje następujące działania: 

• Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju; 
• Wdrażanie projektów współpracy, międzyregionalnej i międzynarodowej, zawartych przez dwa 

lub więcej LGD na wspólne realizowanie przedsięwzięć; 
• Funkcjonowanie lokalnej grupy działania. 

W działaniu: wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, zatwierdzonej przez samorząd województwa, 
LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na wdrożenie tej strategii. 
Wnioski te mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi Ili 
PROW: 

1. ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"; 
2. ,,Odnowa i rozwój wsi"; 
3. ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". 

W ramach realizacji LSR można także uzyskać środki na realizację tzw. małych projektów. 

Pan Prezes zaznaczył, ze Gmina Kowiesy ma jeszcze do wykorzystania w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi" 538 tys. zł. 

Działaniem niezależnym od Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 są „Granty 
Krainy Rawki" - wsparcie dla nieformalnych grup mieszkańców gmin objętych działaniem LGD. Kwota 
na realizację tego działania w całości pochodzi ze środków własnych LGD. Są to pieniądze 
pochodzące ze składek członkowskich osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego. W 2011 
roku złożono 44 wnioski o przyznanie pomocy w ramach tego działania, z czego 22 wnioski zostały 
wybrane do realizacji. Z gminy Kowiesy z pomocy w ramach tego działania skorzystały: KGW Paplin, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Wylezin, KGW w Lisnej i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Turowej Woli. 

Pan Prezes wskazał, że na grudzień br. planowany jest nabór wniosków w ramach działań: 

• różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 
• tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; 
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objętych PROW na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje dotyczące w/w działań zawarte są w 
ostatnim numerze biuletynu. 

Pan Prezes nadmienił, że 2 mIesIące temu zostały przeprowadzone przez pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi 2 kontrole w LGD „Kraina Rawki". Obie kontrole zakończyły się pomyślnie i 
raportami „bez uwag" /raporty są zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia 
www.krainarawki.eu/. Pan Prezes nadmienił także, że w biurze stowarzyszenia są zatrudnione 2 
osoby z terenu gminy Kowiesy. Pan Prezes wskazał, że Komisja Europejska podjęła decyzję o 
kontynuacji programu „Leader" w ramach PROW w kolejnym okresie programowania. Przewidziane 
jest zwiększenie środków na działania w ramach osi „Leader" i procedura rozpatrywania wniosków 
przeniesiona zostanie do biur niektórych LGD /stąd zwiększenie zatrudnienia w biurze 
stowarzyszenia/. 

Pan Prezes zachęcił biorących udział w posiedzeniu do odwiedzania strony internetowej 
stowarzyszenia oraz do zapoznania się z informacjami zawartymi w biuletynie. 

Pani Przewodnicząca podziękowała panu Prezesowi Januszowi Rosiak za wystąpienie i podkreśliła, 
że dzięki środkom pozyskanym z „Grantów Krainy Rawki" udało się doposażyć KGW działające na 
terenie gminy i świetlicę w Starym Wylezinie w niezbędne wyposażenie oraz dofinansować 
zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji jubileuszu 5-lecia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 
Turowej Woli. 

Pan Prezes zaprosił radnych do odwiedzenia siedziby stowarzyszenia w Kurzeszynie. 
Pani Przewodnicząca podziękowała w imieniu wszystkich radnych za zaproszenie. 

Pan Prezes i pracownik biura stowarzyszenia opuścili obrady. 

Ad. 7 
W punkcie tym przystąpiono do przyjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że podatek rolny oblicza się według 
średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Prezes GUS 
w komunikacie z dnia 19 października 2011 r. podał, że wartość ta za trzy kwartały 2011 r. wyniosła 
74, 18 zł za 1 dt(tj. q). 
Wobec czego podatek od 1 ha przeliczeniowego w 2012 r. może wynosić : 

• od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 185,45 zł (równowartość 2,5 q), 
• od 1 ha gruntów pozostałych 370,90 zł (równowartość 5 q). 

Z uwagi na znaczny wzrost średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 r. w porównaniu 
do średniej wysokości ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 201 O r. proponuje się obniżenie ceny 
skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 56,00 zł za 1 dl /wniosek formalny Wójta 
Gminy Kowiesy w tej sprawie został zatwierdzony na wczorajszym posiedzeniu wszystkich komisji 
rady gminy/. 
Wobec czego podatek od 1 ha przellczenlowego w 2012 r. może wynosić: 

• od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 140 zł (równowartość 2,5 q), 
• od 1 ha gruntów pozostałych 280 zł (równowartość 5 q). 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono 
do jego odczytania. 

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem 
uchwały udział wzięło 14 radnych. 10 radnych glosowało za podjęciem uchwały, 1 radny glosował 
przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwala została podjęta 10 glosami. 

Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która przedstawiła propozycje stawek podatku od 
nieruchomości, które zostały zaakceptowane przez radnych na wczorajszym posiedzeniu komisji: 
1) od gruntów: 
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a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w 
ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł od 1 m• powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha 
powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 0,21 zł od 1 m• powierzchni; 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych 0,42 zł od 1 m• powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,70 zł od 1 m• powierzchni 
użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym -10,24 zł od 1 m• powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m• powierzchni 
użytkowej, 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,90 zł od 1 m• powierzchni użytkowej, z 
wyjątkiem: budynków letniskowych, dla których stawka wynosi 7,36 zł od 1m• powierzchni 
użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych. 

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

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

Ad.9 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że na wczorajszym posiedzeniu komisji 
radni biorący udział w posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali następujące stawki podatku: 
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opiatach 
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł, 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800 zł, 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900 zł; 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, jak poniżej: 

Liczba osi i dopuszczalna Stawka podatku (w złotych) 
masa całkowita (w tonach) 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem inne systemy 
nie mniej niż mniej niż pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi jezdnych 

równoważne 

Dwie osie 

12 13 
860,00 970,00 

13 14 
970,00 1.080,00 

14 15 
1.080,00 1.180,00 
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15 
1.180,00 1.500,00 

Trzy osie 

12 17 
1.290,00 1.400,00 

17 19 
1.400,00 1.500,00 

19 
21 1.500,00 1.620,00 

21 23 
1.620,00 1.720,00 

23 25 
1.720,00 1.940,00 

25 
1.940,00 2.150,00 

Cztery osie i więcej 

12 25 
1.780,00 1.990,00 

25 27 
1.880,00 2.050,00 

29 
27 2.100,00 2.310,00 

29 31 
2.420,00 2.800,00 

31 2.850,00 
2.630,00 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i 
opiatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton -
1.730 zł; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, jak poniżej: 

Liczba osi i dopuszczalna Stawka podatku ( w złotych ) 
masa całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

oś jezdna (osie jezdne) z inne systemy 
nie mniej niż mniej niż zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenia osi 

zawieszeniem uznanym za jezdnych 
równoważne 

Dwie osie 

12 18 
480,00 700,00 

18 25 
700,00 920,00 
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25 31 
910,00 1.560,00 

31 
1.780,00 2.200,00 

Trzy osie i więcej 

12 40 
1.880,00 2.260,00 

40 2.960,00 
2.420,00 

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 700 zł; 

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opiatach lokalnych, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, jak 
poniżej: 

Liczba osi i dopuszczalna Stawka podatku (w złotych) 
masa całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/ przyczepa+ pojazd silnikowy 
(w tonach) 

oś jezdna (osie jezdne) z inne systemy 
nie mniej niż mniej niż zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenia osi jezdnych 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Jedna oś 

12 18 
750,00 800,00 

18 25 
860,00 920,00 

25 
970,00 1.020,00 

Dwie osie 

12 28 
860,00 920,00 

28 33 
970,00 1.240,00 

33 38 
1.290,00 1.670,00 

38 
1.720,00 2.150,00 

Trzy osie i więcej 

12 38 
1.350,00 1.450,00 

38 1.720,00 
1.450,00 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości 
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miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.300,00 zł, 
b) równiej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.500,00 zł. 

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. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 

Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych. 

Zanim przystąpiono do omówienia projektu pani Skarbnik omówiła kwestię stawek podatku leśnego. 
Na posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym umknęła nam ta sprawa. Pani Skarbnik wskazała, że 
podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m• drewna, obliczaną według średniej 
ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za 2011 r., jak podał Prezes GUS w 
komunikacie z dnia 20 października 2011 r. wynosiła 186,68 zł za 1 m• drewna. Wobec tego podatek 
leśny od 1 ha w 2012 r. wyniesie 41,07 zł. Pan Wójt wyjaśnił, że dotyczy to lasów liczących powyżej 
40 lat, które mają projekt uproszczonego planu urządzenia lasu. Pani Skarbnik wskazała, że 
proponuje się przyjęcie powyższej stawki. Obecnie obowiązująca stawka to 34,02 zł za 1 ha fiz. lasu 
/0,220 m• x 154,65 zł/. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag. Proponowaną stawkę poddano pod głosowanie. W głosowaniu 
jawnym udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za proponowaną stawką, nikt nie głosował 
przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Stawka podatku leśnego została podjęta 14 głosami. 

Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że w 
związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 171, poz. 1016) 
/identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami 
fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług i NIP - w przypadku pozostałych 
podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu/ i wprowadzeniem Centralnego Rejestru 
Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników /stworzenie CRP KEP wiąże się z planowaną na 
początek 2013 r. "likwidacją NIP-u"/ oraz ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych 
obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) - zmiana terminu składania 
deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości /do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a 
jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie tego obowiązku/ koniecznym jest uchwalenie obowiązujących wzorów 
informacji i deklaracji podatkowych. 

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. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 

Ad.11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kowiesy. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, 
który na wstępie podkreślił, że proponowana wysokość taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - 1,90 
zł netto + należny podatek VAT oraz proponowana wysokość taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków - 4,96 zł netto + należny podatek VAT uzyskały akceptację członków komisji rady gminy 
biorących udział w posiedzeniu w dniu wczorajszym. Pan Wójt następnie przedstawił kalkulację 
kosztów eksploatacji wodociągów /wysokość uzależniona przede wszystkim od kosztów amortyzacji 
urządzeń wodociągowych/ i kalkulację kosztów oczyszczalni ścieków w Ośrodku Zdrowia w 
Kowiesach /mniejsze koszty niż w zeszłym roku bo nie wystąpiły awarie pomp w oczyszczalni/. 
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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. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 

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

• do realizacji w roku 2013 wprowadza się zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z 
częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej (koszt całkowity szacuje się na kwotę 1.435.000 zł, a 
na dofinansowanie tego zadania został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi o dofinansowanie ze środków UE z programu PROW) 

• w związku z podpisaniem w dniu 13 pażdziernika 2011 r. umowy o dofinansowanie zadania 
pn. Budowa sieci wodociągowej w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej, dokonuje się 
przesunięcia tego zadania do grupy projektów realizowanych ze środków UE. 

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. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 

Ad.14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że w związku z podpisaniem w dniu 13 
października 2011 r. umowy o dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Chełmcach, 
Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej, dokonuje się przesunięcia w wydatkach tego zadania - kwota 
1.654.426,21 zł jako wydatek na projekty UE oraz zwiększa się wartość tego zadania o kwotę 10.000 
zł w związku z koniecznością montażu dodatkowych hydrantów oraz wykonania dodatkowego 
projektu. Ponadto kwotę 5.000 zł zwiększa się na wydatkach na dostarczaniu wody (na opłaty za 
badania wody). Środki w łącznej kwocie 15.000 zł pochodzą z rozliczenia drogi Pękoszew -Wędrogów 
(były zarezerwowane na roboty dodatkowe na tej inwestycji, które nie wystąpiły). Ponadto dokonuje 
się przesunięcia kwoty 1 O.OOO zł z pozostałej działalności w oświacie, gdzie były pożyczone środki na 
projekt UE POKL, ponieważ instytucja wdrażająca zwróciła nam te środki cofamy je na wydatki 
bieżące według potrzeb. 

Ponad to dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 20.882 zł - jest to zwiększenie dotacji z budżetu 
państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak również 
zmniejsza się o kwotę 100 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację 
rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zmiany te są 
dostosowaniem do potrzeb w tym zakresie). Zmiany te nie były omówione na posiedzeniu komisji w 
dniu wczorajszym, gdyż pisma informujące przyszły już po zakończeniu posiedzenia komisji. 

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. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 

Ad.15 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Ireneusz Bedełek przypomniał kwestię przejazdu nad rowem melioracyjnym w Wycince 
Wolskiej, który miał być wyremontowany przez Gminną Spółkę Wodną i poprosił o oznakowanie 
przejazdu by nie doszło do żadnej tragedii. 
Pan Wójt wyjaśnił, że przejazd zostanie wyremontowany jeszcze w tym tygodniu a najpóźniej 
przyszłym /wykonawca ma problem z przerzuceniem maszyn z miejsca wykonywania innego 
zlecenia/. Przejazd zostanie oznakowany słupkami drogowymi z odblaskami. 

10 



Protokół z XI/ Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 24 listopada 2011 roku 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zasygnalizował problem odprowadzania wód poplucznych z 
SUW na Starym Wylezinie - wody są odprowadzane do stawów p. Sroki i p. Konarskiego na 
podstawie umowy zawartej jeszcze w latach 90 ubiegłego wieku. Burty stawów wymagają na dzień 
dzisiejszy podniesienia, by woda nie zalewała okolicznych pól. Kiedy gmina dysponowała działką przy 
hydroforni i była możliwość urządzenia zbiornika na wody popluczne niestety nie zrobiono tego a 
działkę sprzedano /błąd poprzednich władz gminnych/. Mieszkańcy sołectwa podnoszą kwestię prac w 
Michałowicach- tam odtworzono rów a o Starym Wylezinie zapomniano. 
Pan Wójt wyjaśni!, że odtworzenie rowu w Michałowicach była już wcześniej planowane. Prace 
polegały na odtworzeniu rowu o długości 350 m, umocnieniu dna rowu o dl. 100 m prefabrykatami 
/ksztalki wykorzystywane na kolei - 60 szt. darowanych nam przez mieszkańca Białej Rawskiej 
posiadającego nieruchomość w Jeruzalu i jum by z remontu placu przy szkole w Kowiesach/, remoncie 
części przelotowej przepustu /udrożnienie/, odtworzeniu podbudowy i nawierzchni nad przepustem 
oraz remoncie dwóch zjazdów. Przekazanie nam przez właścicieli w drodze darowizny części 

nieruchomości przylegających do przedmiotowej drogi pozwoliło na odtworzenie rowu i wykonanie 
tych wszystkich prac. Odnośnie kwestii stawów to miała być tam nawieziona ziemia przez wykonawcę 
dróg dojazdowych przy S-8, ale nasi mieszańcy nas uprzedzili i wykonawcy zabrakło na to materiału. 
Wykonawca przebudowy DK nr 8 zapewni!, że ziemia zostanie nawieziona na podwyższenie grobli 
podczas prac polegających na urządzaniu rowów przy przebudowywanej trasie na wysokości Kowies. 
Właściciel żwirowni na Paplinie pogłębi staw ale może to wykonać dopiero kiedy będzie miał przestoje 
przy załadunku piachu w żwirowni. Na Starym Wylezinie istnieje też problem rowu na tzw. lisiej kicie, 
który został zasypany przez mieszkańców i podczas dużych opadów deszczu robi się rozlewisko. Z p. 
Konarskim należy podpisać akt notarialny ustanawiający służebność zrzutu wód połucznych do stawu 
tak jak w przypadku stawów w Paplinie, do których są odprowadzane wody popluczne z tamtejszej 
SUW. 

Ad.16 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
Pan Wójt odniósł się do wystąpienia Prezesa Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki" i wyjaśni!, że 
będziemy się starać o pozyskanie środków z LGD z przeznaczeniem na remonty i doposażenie remiz 
w Turowej Woli i Lisnej oraz świetlicy w Starym Wylezinie, jeżeli złożony przez nas wniosek na 
budowę świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej uzyska dofinansowanie z 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z „Odnowy Wsi" w ramach PROW. 

Radna Dorota Powązka na ręce Pani Przewodniczącej przekazała swoją dietę z posiedzenia Komisji 
Oświaty w sierpniu br. na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli. 
Pani Przewodnicząca podziękowała radnej i zobowiązała się do przekazania środków. 

Sołtys Włodzimierz Cybulski zasygnalizował konieczność usunięcia zakrzaczeń przy drodze 
powiatowej w Chojnacie od skupu owoców w kierunku cmentarza. 
Pan Wójt przypomniał, że tak jak wskazywał w informacji z okresu między sesjami, mamy 
zapewnienie ze strony starostwa, że wycinka zakrzaczeń przy drogach powiatowych będzie 
wykonywana sukcesywnie. Nie mamy wpływu na to, przy których drogach będzie to wykonywane w 
pierwszej kolejności i jakimi środkami /staraliśmy się uprzednio by przy usuwaniu zakrzaczeń 
wykorzystywać rozdrabniacz ale nie udało nam przekonać do tych prac osób zarządzających w 
Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Skierniewicach/. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

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

Zakończenie sesji godz. 15.00 

Protokołowała: 

An~ajska-Nowak 

Przewodnicząca 

Rady Gmin_v yJ<, owiesy 

/~ 
/-/ j:larbara Kowalska 
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