
Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 28 grudnia 2011 roku 

P R O T O K Ó Ł Nr Xlll/2011 

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13.00 

Zakończenie Sesji godzina 14.30 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 15 /na początku sesji obecnych było 14 radnych, w trakcie punktu 
piątego obrad na sesję przybył radny Cezary Żukowski/ 

W sesji uczestniczyło 15 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), 
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 
Pani Teresa Słoma - Sekretarz Gminy 

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

Ad.2 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 
na stan 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 
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. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 

Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. Porządek obrad poddano pod głosowanie. W 
głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, 14 radnych glosowało za przyjęciem porządku, nikt nie 
głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Porządek został przyjęty 14 głosami. 

Ad.4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XII Sesji Rady Gminy z dnia 24 
listopada 2011 roku. Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie 
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odczytywano. Przy braku uwag do protokołu przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu glosowało 14 radnych, nikt nie glosował przeciw, nikt od 
głosu się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty 14 głosami. 

Ad.5 
Kolejny punkt to informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca oddala głos 
Wójtowi Gminy, który przedstawił informację z działalności między sesjami jak poniżej. 

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych: 
1. Złożone zastrzeżenie co do oceny punktowej naszego wniosku na dofinansowanie li etapu 

przebudowy drogi gminnej Pękoszew-Wędrogów zostało uwzględnione. Nasza droga 
uzyskała 17,00 punktów - nie zmieniło to pozycji na liście rankingowej więc otrzymanie 
dofinansowania jest małoprawdopodobne. 

2. Została wydana decyzja celu publicznego na realizację projektu sieci wodociągowej dla 
Pap/ina, Pap/inka, Lisnej, Chełmc i Chrzczonowic. Termin zakończenia wykonania 
dokumentacji technicznej z wykonawcą został przesunięty do końca marca 2012 roku. 

Na posiedzenie przybył radny Cezary tukowski. 

3. Pozwolenie na budowę świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP Wola Pękoszewska jest już 
prawomocne. Obecnie trwa procedura sprawdzania naszego wniosku na dofinansowanie tego 
zadania przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

4. Została zakończona procedura sprawdzania naszych wniosków o płatność z realizacji zadań 
dofinansowanych z PROW. Otrzymaliśmy dofinansowanie na: 
- budowę SUW i sieci wodociągowej w Pap/inie - 948 tys. zł, 
- wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeruzalu - 45.332,00 zł. 

W tym miejscu pan Wójt podziękował pani Teresie Słoma, pani Beacie Heleniak i pani Annie 
Gwardyńskiej za pracę przy rozliczeniu ww. wniosków. 

5. Rozpoczęto procedurę sprawdzania naszego wniosku o płatność na realizację zadania pn. 
,,Przebudowa budynku OSP Jeruzal na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi"; 
wniosek był złożony na koniec lutego br. 

6. Procedura zmiany decyzji na budowę sieci wodociągowej dla Pap/ina, Chelmc, Jeruzala i 
Wólki Jeruzalskiej została zakończona. 

W tym miejscu pan Wójt podziękował sołtysom wszystkich trzech sołectw za dostarczanie 
zawiadomień mieszkańcom, jak równiet pracownikom UG, którzy dostarcza/i zawiadomienia 
właścicielom nieruchomości zamieszkującym poza terenem gminy. 

7. Trwa procedura uprawomocnienia się pozwolenia na budowę wiaduktu drogowego w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1321E w Nowym Wylezinie, gdzie inwestorem jest PKP PLK. Z dniem 30 
września br. grunty niezbędne na realizację tej inwestycji przeszły na własność Skarbu 
Państwa. Jeden z mieszkańców miejscowości odwołał się od przedmiotowej decyzji do 
Ministerstwa Infrastruktury - odwołanie będzie rozpatrywane w styczniu 2012 roku. Jutro i w 
piątek rzeczoznawca będzie wykonywał opis działek do wyceny. 

li. Sprawy bie:!:ące: 
1. Gmina Kowiesy otrzymała potwierdzenie rozliczenia projektu realizowanego z PO KL „Dobry 

start- lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy". Przez dwa lata trwania projektu 
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 453 tys. zł. Koordynatorem projektu jest pani Ewa 
Pawlak - Kierownik GZO w Kowiesach. 

W tym miejscu pan Wójt podziękował za pieczę sprawowaną przez panią Ewę Pawlak nad 
realizacją umowy z Urzędem Marszałkowskim. 
2. Przetarg na sprzedaż działki w Pękoszewie tym razem doszedł do skutku. Działka została 

sprzedana za cenę wywoławczą plus jedno postąpienie i kupiona została przez byłego 
mieszkańca Pękoszewa. Akt notarialny został podpisany 15 grudnia. 

3. W dniu 15 grudnia zostały podpisane również dwa akty notarialne sprzedaży gruntów w 
Kowiesach na osiedlu domków jednorodzinnych; grunty te właściciele sąsiednich działek 
zagrodzili i przyłączyli do swoich posesji. 

Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 28 listopada wspólnie z panią Anną Gwardyńską byliśmy na spotkaniu z Panią 

Barbarą Szeliga - Zastępcą Dyrektora GDDKiA O/Łódź w sprawie wydania pozytywnej opinii 
do przedłożonego projektu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w 
Chrzczonowicach, Zawadach i Woli Pękoszewskiej. Rozmowy trwające ponad godzinę nie 
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dały żadnych rezultatów, gdyż przedstawiciele GDDKiA chcą wymusić na samorządach 
przejęcie na własność dróg dojazdowych przy S 8. 

2. W dniu 5 grudnia brałem udział w drugim spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Jeruzal z firmą 
pana Sławomira Bartczaka w sprawie wykonania przyłączy wodociągowych; na spotkaniu były 
przedstawione kwestie odpłatności i realizacji poszczególnych przyłączy dla właścicieli 

nieruchomości. 
3. Uczestniczyłem w bezpłatnej konferencji w Warszawie w sprawie „Programowania 

energetycznego na szczeblu gminy". Taki program gmina winna posiadać i rozpoczęliśmy już 
zbieranie danych do przygotowania tego programu. Program powinien powstać do połowy 
przyszłego roku. 

4. Wspólnie z delegatami z Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kowiesach 
brałem udział w Ili Powiatowym Zjeżdzie ZOSP w Skierniewicach. Obrady odbyły się w 
budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Prezesem Powiatowego ZOSP ponownie 
został wybrany druh Mirosław Belina. Do ścisłego grona PZOSP z gminy Kowiesy weszli 
druhna Maria Odziemkowska i druh Marek Wróblewski. 

5. W dniu 13 grudnia brałem udział w posiedzeniu Rady Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 
w Skierniewicach w siedzibie parku. W ramach posiedzenia został przedstawiony referat 
prelegenta z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w zakresie 
pozyskiwania środków finansowych na rozwój turystyki na terenie parku. Przedstawiono i 
omówiono budżet parku na 2012 rok oraz plan działań na rok przyszły. Główna konferencja 
organizowana przez powiat odbędzie się wiosną przyszłego roku /22-24 kwietnia/. 

6. 14 grudnia bylem w Łodzi: 
- w Urzędzie Marszałkowskim na podpisaniu aneksu do umowy dofinansowania zadania pn. 
„Rozbudowa i przebudowa OSP Paplin na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców wsi 
Paplin", dostarczyłem również dokumenty do innych realizowanych zadań z PROW, 
- do WFO$iGW w Łodzi dostarczyłem dokumenty dotyczące dofinansowania budowy sieci 
wodociągowej dla Chełmc, Jeruzala i Wólki Jeruzalskiej. 

7. W dniu 16 grudnia brałem udział w uroczystości ślubowania I klasy w Szkole Podstawowej w 
Kowiesach. $lubowanie złożyło 16 uczniów, gdyż tyle dzieci liczy I klasa. Dzieci 
zaprezentowały ciekawy program artystyczny a w uroczystości brali udział również rodzice 
pierwszoklasistów. 

8. Brałem udział w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez 3 posłów ze Skierniewic: P. Poseł 
Dorotę Rutkowską, P. Poseł Krystynę Ozga i P. Posła Dariusza Seligę. 

9. Byłem na uroczystościach wigilijnych organizowanych w szkołach na terenie gminy Kowiesy. 
Muszę zaznaczyć, że poziom artystyczny jasełek przygotowanych przez uczniów z roku na 
rok jest coraz lepszy /dotyczy to przede wszystkim Szkoły Podstawowej w Kowiesach i 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli/. 

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 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który 
wyjaśnił, że zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) rada gminy uchwala po 
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, 
przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. W okresie konsultacji czyli od 
15 do 22 grudnia 2011 r. nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi co do projektu uchwały będącego 
przedmiotem konsultacji. Pan Wójt wskazał, że program określa cele, zasady współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zakres 
przedmiotowy tej współpracy i jej formy, priorytetowe zadania publiczne, sposób i okres realizacji 
programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej, wysokość środków planowanych 
na realizację zadań publicznych objętych programem, sposób tworzenia programu oraz przebieg 
konsultacji i sposób realizacji programu. Pan Wójt nadmienił, że program dotyczy przede wszystkim 
współpracy z klubami sportowymi działającymi na terenie naszej gminy /LZS Muskador i Uczniowski 
Klub Sportowy Victoria/. Na podstawie programu ogłaszany jest konkurs na realizację zadań 
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publicznych realizowanych przez wskazane ww. podmioty. Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady gminy biorących udział w posiedzeniu w 
dniu wczorajszym. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala została podjęta 15 glosami. 

Ad.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 
2012. Omówienia projektu dokonała pani Zuzanna Dudziak- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 
która wyjaśniła, że zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy komisja rewizyjna corocznie do 30 
grudnia przedstawia radzie gminy do zatwierdzenia plan pracy na rok następny. Plan pracy został 
opracowany przez komisję rewizyjną na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 15 grudnia br. i uzyskał 
pozytywną opinię wszystkich członków komisji rady gminy biorących udział w posiedzeniu w dniu 
wczorajszym. Zgodnie z planem pracy na 2012 r. komisja rewizyjna ma przeprowadzić: 

• 2 kontrole problemowe I w I półroczu 2011 roku i w Il półroczu 2012 roku/, 
• Kontrole sprawdzające w zakresie przeprowadzonych kontroli /przez cały rok/, 
• Dokonać oceny wykonania budżetu po zakończeniu roku budżetowego i wystąpić z wnioskiem 

do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi, 
• Dokonać oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala została podjęta 15 głosami. 

Ad.8 
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 
dostosowania planowanych wysokości budżetowych na rok 2011: 

• dochody zmniejsza się o kwotę 403.412 zł, 
• wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 299.118 zł, 
• rozchody zmniejszono o kwotę 304.294,00 zł 
• przychody zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł. 

Ponadto przesunięta do spłaty na rok 2012 została pożyczka w kwocie 304.294 zł, zaciągnięta w 2010 
roku w BGK z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Jeruzalu. Również 
dochody z tytułu refundacji kwoty dotacji z UE na to zadanie w kwocie 308.831 zł, zostały przesunięte 
na rok 2012. 
W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę 104.294,00 zł , 
natomiast wskaźnik spłaty wynosił będzie na koniec 2011 roku 10,83% (po wyłączeniu 1,35%) oraz 
wskaźnik zadłużenia na koniec roku 24, 12 %. 
W załączniku przedsięwzięć zmniejszono plan wydatków na rok 2011 dla zadania budowa drogi 
Pękoszew -Wędrogów o kwotę 21.000 zł oraz na zadaniu budowa świetlicy wiejskiej w Woli 
Pękoszewskiej o kwotę 9.000 zł. 
Pani Skarbnik nadmieniła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji 
rady gminy biorących udział w posiedzeniu w dniu wczorajszym. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i glosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 glosami. 

Ad.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu w budżecie gminy na 2011 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik. 
Zwiększenie dochodów: 

► 35.991,00 zł zwiększenie planu na wpływach z opiaty eksploatacyjnej ze żwirowni w Paplinie 
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(wykonanie ponad plan), 
► 150.000,00 zł zwiększenie planu w podatku od nieruchomości w związku z korektą deklaracji 

podatnika za lata 2010 i 2011 oraz z przypisem z tytułu podatku od nieruchomości ze żwirowni 
w Paplinie, 

► 35.000,00 zł wykonanie ponad plan podatku rolnego i pod. od śr. Transport., 
► 40.000,00 zł wykonanie ponad plan udziałów w podatku od czynności cywilnoprawnych 

pobieranego przez urzędy skarbowe. 
Zmniejszenie dochodów: 

► 263.407,00 zł zdjęcie planu na zwrot podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji 
wodociągowej, 

► 92.165,00 zł, zmniejszenie planu na wpływach z tytułu odszkodowania za grunty gminne 
zajęte pod trasę, 

► 308.831,00 zł zdjęcie planowanych wpływów z tytułu refundacji środków z UE - dotacja z 
PROW na OSP Jeruzal. 

Zmniejszenie wydatków: 
► 52.000,00 zł przesunięcie terminu wykonania i zapłaty za dokumentację na wodociąg Lisna 

,Paplinek, Chrzczonowice na 2012 rok, 
► 15.000,00 zł zmniejszenie planu na inwestycji wodociągowej, 
► 23.465,65 zł pozostałości planu na zrealizowanych inwestycjach drogowych , 
► 11.465,65 zł rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej, 
► 12.000,00 zł pozostałości planu na inwestycjach nieruchomości, 
► 146.500 zł zmniejszenie planu na wydatkach bieżących na drogi ( w tym planowanych na 

zakup destruktu), 
► 12.000,00 zł zmniejszenie planu na wydatkach na plany zagospodarowania przestrzennego, 
► 15.000,00 zł rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe, 
► 7.000,00 zł zdjęcie planu dotacji dla stowarzyszeń sportowych. 

Zwiększenie wydatków: 
► 6.200,00 zł odsetki od kredytów, 
► 1.100,55 zł zwrot dotacji z POKL - zajęcia pozalekcyjne w szkołach, 

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmniejszenia planowanego kredytu o kwotę 
200.000,00 zł. Natomiast rozchody zmniejszono o kwotę 304.294,00 zł w związku z przesunięciem na 
rok 2012 spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK na rozbudowę OSP Jeruzal. 
Ponadto dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących budżetu w łącznej kwocie 28.416 zł w 
paragrafach jednostek budżetowych według potrzeb. 
Pani Skarbnik nadmieniła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji 
rady gminy biorących udział w posiedzeniu w dniu wczorajszym. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 glosami. 

Ad.10 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań wobec czego Pani Przewodnicząca przeszła do 
kolejnego punktu obrad. 

Ad.11 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Pan Dominik Jędryka - Kierownik Posterunku Policji w Kowiesach zwrócił się z prośbą do Rady 
Gminy by w budżecie gminy na rok 2012 nie zmniejszać dotacji na paliwo dla policji do kwoty 2 tys. zł. 
Obniżenie kwoty dotacji o 1 tys. zł wpłynie znacznie na zmniejszenie mobilności funkcjonariuszy w 
terenie /wyjazdy interwencyjne/ i zaskutkuje brakiem działania prewencyjnego na terenie gminy w 
szczególności w rejonie trasy nr 8. Pan Kierownik podkreślił, że spowoduje to również wyłączenie 
możliwości dotarcia do mieszkańców /wywiady, przesłuchania/, co będzie się wiązało z wzywaniem 
osób do osobistego stawiennictwa się Iw wielu przypadkach utrudnione ze względu na wiek czy stan 
zdrowia/ - wydłuży to czas postępowania i wykonywania czynności w jego toku. 
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Pan Wójt wyjaśnił, że konstruując projekt budżetu przychyliliśmy się do prośby Komendanta 
Miejskiego Policji w Skierniewicach i od przyszłego roku gmina będzie ponosiła koszty sprzątania 
pomieszczeń wynajmowanych przez policję /metraż pomieszczeń biurowych i sanitariatu to 45,06 m' 
oraz korytarz 9,30 m'/ - rada zaakceptowała zwiększenie wymiaru etatu dla sprzątaczki zatrudnionej w 
UG. Nie przychyliliśmy się natomiast do prośby zniesienia czynszu za najem lokali /334, 77 zł 
miesięcznie/, gdyż nie jesteśmy w stanie przejąć wszystkich kosztów utrzymywania posterunku, tak 
jak np. jest to w gminie Maków, która ma 2x więcej mieszkańców i dwukrotnie wyższy budżet /bardzo 
duże wpływy z udziału gminy w PIT/. Przed uchwaleniem budżetu Rada Gminy podejmie decyzję o 
wysokości dotacji, przy jej podwyższeniu zostanie wskazane źródło finansowania. Pan Wójt podkreślił, 
że cedowane są na samorządy coraz to nowe zadania /np. sprawy socjalne, problematyczna kwestia 
kosztów oświetlenia przy trasach ekspresowych/ ale niestety nie idą za tym środki finansowe. Na 
likwidację posterunków mogą sobie pozwolić gminy ościenne względem Skierniewic. Należy 
podkreślić, że odległość między Komendą Miejską Policji w Skierniewicach a siedzibą władz 
samorządowych w Kowiesach wynosi 30 km a biorąc pod uwagę najbardziej na wschód wysunięte 
miejscowości gminy odległość ta wzrasta do 40 km. W przypadku likwidacji posterunku, mieszkańcy 
gminy, celem złożenia wyjaśnień lub zeznań będą zmuszeni udać się do KMP w Skierniewicach i w 
związku z tym poniosą dodatkowe koszty związane z dojazdem. Pan Wójt podkreślił, że koszty 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców powinny być w całości pokrywane z budżetu 
państwa. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

Sołtysi otrzymali informację o terminach odbioru nieczystości stałych. 

Radnym i sołtysom zostały rozdane kalendarze na 2012 rok i długopisy. 

Pani Przewodnicząca złożyła wszystkim obecnym na Sesji życzenia noworoczne i wyraziła nadzieję 
owocnej i co najmniej tak dobrej współpracy jak tegoroczna w roku następnym. 

Pan Wójt podziękował radnym Gminy Kowiesy za podejmowanie trafnych decyzji i owocną 
współpracę dla dobra mieszkańców gminy. Pan Wójt podziękował również paniom i panom sołtysom 
za udział w sesjach Rady Gminy i prawidłowe przekazywanie mieszkańcom sołectw informacji, 
ogłoszeń i bieżących wydarzeń. Złożył również podziękowania pracownikom Urzędu Gminy i 
Jednostek Organizacyjnych za owocną współpracę a wszystkim uczestnikom sesji życzył na 2012 
rok dużo zdrowia, zrozumienia i szacunku od innych oraz wszelkiej pomyślności. 

Ad.12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XIII Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 14.30 

Protokołowała: 

An~ka-Nowak 

Przewodnicząca 

Rady G~owiesy 

/-/ Barbara Kowalska 
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