
Protokół z XIV Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 24 stycznia 2012 roku 

PR OT OKÓŁ Nr XIV/2012 

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 stycznia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13.00 

Zakończenie Sesji godzina 15.30 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 13 /na początku sesji obecnych było 12 radnych, w trakcie punktu 
piątego obrad na sesję przybył radny Cezary Żukowski/ 

W sesji uczestniczyło 13 radnych według załączonej listy obecności - nieobecni byli: radna Iza 
Wieczorek i radny Bogdan Mioduszewski (załącznik nr 1 do protokołu), pani Maria Cygan -
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, pani Joanna Machałowska - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kowiesach, pan Jacek Ossowicz - Radny Rady Powiatowej Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, pan Marek Wróblewski - Radny Rady Powiatowej Izby 
Rolniczej Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 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 12 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. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z realizacji zadań w roku 2011. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2012. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminy Kowiesy na rok 2012. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiących własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. 
1 O. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu Skierniewickiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2012-
2015. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Informacja o działalności Powiatowej Izby Rolniczej w Skierniewicach. 
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15. Wolne wnioski i informacje. 
16. Zamknięcie obrad. 

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

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 
2011 roku. Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. 
Przy braku uwag do protokołu przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W głosowaniu 
jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Protokół został przyjęty 12 głosami. 

Ad.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 

zakończona i odebrana. Sieć liczy 18,4 km - w Chełmcach ponad 5,6 km, w Jeruzalu 10,3 
km, w Wólce Jeruzalskiej ponad 2,5 km. 
Koszt zadania wyniósł 1. 767 tys. zł brutto. 
Pozyskano środki zewnętrzne: 

• z PROW - 1 mln 50 tys. zł, 
• z WFO$iGW w Łodzi- 216 tys. zł, 

Pozostałe koszty pokryte zostały z budżetu gminy. 
Została podpisana umowa z WFO$iGW w Łodzi na dofinansowanie tego zadania w wysokości 
15% kosztów kwalifikowanych tj. kwota ponad 216 tys. zł. Wniosek o płatność został poddany 
kontroli. 

2. Została wykonana dokumentacja techniczna na modernizację ok. 1,5 km drogi w Chelmcach. 
Zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie tej inwestycji z 
funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych. 

Na posiedzenie przybył radny Cezary 2ukowski 

li. Sprawy bieżące: 
1. Oświetlenie uliczne w Zawadach przy OK nr 70 już działa. Cała procedura złożenia nowego 

licznika tiwala ponad 4 miesiące. 
2. W związku z długotiwalą chorobą p. Marianny Obłękowskiej od 9 stycznia na czas zastępstwa 

została zatrudniona p. Agnieszka Hyla. 
3. Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP na terenie gminy zgodnie z 

ustalonym harmonogramem jak poniżej: 

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie 
gminy Kowiesy w 2012 r. 
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4. Zostały dołożone dwa przepusty 0 50 na istniejącym przepuście w Chrzczonowicach w 
drodze prowadzącej do Paplina. Koszt gminy to przywiezienie przepustów z placu darczyńcy. 
Pracująca koparka była wykonawcy drogi, żwir na obsypanie i zasypanie przekazał właściciel 
żwirowni w Paplinie. 

5. Prowadzone są negocjacje z firma Bilfinger Berger SA Budownictwo w sprawie rekultywacji 
naszego nieużytku w Chrzczonowicach. W myśl obowiązującego prawa Gmina Kowiesy nie 
może uzyskać pozwolenia od Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, gdyż nie ma 
możliwości technicznych i potencjału ludzkiego na wykonanie takich prac. Poszukujemy 
innych zgodnych z prawem możliwości na rozwiązanie problemu. 

6. Został ogłoszony przetarg na sprzedaż 7 sztuk topoli na pniu w Chrzczonowicach. Oferty 
można składać do 31 stycznia br. 

7. Uczestniczyłem w komisjach wprowadzających tymczasową organizację ruchu na OK nr 8: 16 
stycznia Wędrogów- Kowiesy, 18 stycznia - Zawady. 

8. Udało nam się uzyskać od GDDKiA O/Łódź Rejon w Łowiczu potwierdzenie na zakup 4,5 tys. 
ton destruktu. Wykonawca przebudowy OK nr 8 dowiezie go nam na nasze drogi w pobliżu 
OK nr 8. Destrukt zostanie rozłożony na drogach w Chrzczonowicach i Paplinek- Lisna, po 
których jeżdżą autobusy szkolne. 

9. W dniu 20 stycznia Urząd Gminy Kowiesy odwiedził pan Michał Staniak- Wójt Gminy Puszcza 
Mariańska, z którym omówiłem: 

• Kwestię postawienia wiaty przystankowej na Łajszczewie Starym, 
• Kwestię podpisania umowy na obustronne dostawy wody I nasz wodociąg w Jeruzalu 

jest spięty z wodociągiem w Emilianowie/, 
• Kwestię inwestycji mającej powstać na terenie gminy Mszczonów i gminy Puszcza 

Mariańska w postaci budowy Parku Rozrywki i Nauki oraz centrum handlowego. 
Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 5 stycznia bylem w Żyrardowie w PGE SA Obrót w celu podpisania umowy na 

dostawę energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego przy DK Nr 70. 
2. Z Panem Piotrem Kuterą Nadleśniczym Nadleśnictwa Grójec spotkałem się w siedzibie 

nadleśnictwa w Głuchowie w dniu 11 stycznia. Spotkanie dotyczyło wspólnej inwestycji 
drogowej na terenie gminy Kowiesy w tym roku oraz roku następnym. 

3. Tego samego dnia spotkałem się z panem Grzegorzem Kurkiem - Burmistrzem Mszczonowa. 
Omówiono: 

• Sprawę utwardzenia drogi na terenie Gąby /przedłużenie naszej drogi w Ulaskach/ -
zgodnie z obietnicą złożoną przez pana Burmistrza w roku ubiegłym droga ta będzie 
utwardzona destruktem pozyskanym z przebudowy OK nr 8 w tym roku; 

• Zostałem zapoznany z założeniami projektu budowy Parku Rozrywki Nauki wraz z 
centrum handlowym przez Spółkę Global oraz z planami następnych etapów realizacji 
tej inwestycji /I etap - projekt w 2012 roku, oddanie do użytku w 2015 roku/; 

• Wspólne działania w sprawie lokalizacji i uruchomienia stacji kolejowej w Szeligach na 
bazie CMK. 

4. W dniu 12 stycznia byłem w Łodzi w Urzędzie Marszałkowskim, w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. 

5. W dniu 13 stycznia spotkałem się w Łowiczu z Panem Pawłem Chojnackim Kierownikiem 
Obwodu Rejonowego w Łowiczu GDDKiA w Łodzi. Omówiono sprawy związane z realizacją 
przebudowy DK nr 8 do parametrów S8 i problemy mieszkańców gminy z dojazdami do 
posesji i pól jak również kwestię pozyskania destruktu, kostki brukowej i innych materiałów 
drogowych dla gminy Kowiesy. 

6. W dniu 19 stycznia uczestniczyłem w dorocznym spotkaniu u Miejskiego Komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Komendę Wojewódzką reprezentował 
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Zastępca Komendanta Wojewódzkiego brygadier Mariusz Konieczny. Liczba zdarzeń, w 
których brały udział zastępy PSP w 2011 roku była znacznie wyższa w porównaniu do roku 
2010, w szczególności dotyczy to akcji ratowniczych, samych pożarów było mniej. Rok 2012 
będzie dla nas okresem wytężonej pracy, gdyż DK nr 8 będą się przemieszczać kibice na 
EURO 2012. 

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 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z realizacji działań 
komisji w 2011 roku - załącznik nr 3 do protokółu. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania i nie mieli żadnych pytań wobec 
czego Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2012. Omówienia projektu dokonał 
pan Wójt, który wyjaśnił, ze zgodnie z art. 4' ust. 2 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 123 z późniejszymi 
zmianami) gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest uchwalany corocznie przez 
radę gminy. Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisję rozwiązywania 
problemów alkoholowych, powoływaną przez wójta gminy w drodze zarządzenia. Ustawa wskazuje 
gminom źródło pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań - w celu pozyskania 
dodatkowych środków na przeprowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Opłata ta stanowi dochód gminy. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2012 rok określa cele, zadania i zasady koordynacji i finansowania 
programu, reguluje zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej oraz określa warunki realizacji programu. Następnie pan Wójt przedstawił 
harmonogram działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych /realizacja zajęć pozalekcyjnych, działalność świetlic w Woli Pękoszewskiej 
- 3 dni w tygodniu i w Jeruzalu - 2 dni w tygodniu, finansowanie programów profilaktycznych, 
działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za telefon komórkowy 
będący w dyspozycji policjanta będącego członkiem komisji, finansowanie wydawania orzeczeń 
biegłego sadowego, finansowanie szkoleń członków GKRPA oraz dofinansowanie Centrum Integracji 
Społecznej/ wraz z preliminarzem kosztów i plan pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2012 rok stanowiące załączniki do programu. Pan Wójt nadmienił, że sprawozdanie 
z realizacji zadań programu zostanie przedstawione w I kwartale 2013 roku. Pan Wójt poinformował 
uczestniczących w sesji, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wczorajszym 
posiedzeniu komisji rady gminy przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 13 radnych. 13 
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala została podjęta 13 glosami. 

Ad.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyJęcra Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Kowiesy na rok 2012. Pan Wójt wyjaśnił, że art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami) nakłada na gminę obowiązek 
prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Zadania w tym obszarze określa 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany przez Radę Gminy. Program 
przeciwdziałania narkomanii zawiera diagnozę problemu, cele, zadania oraz metody realizacji 
programu, wskazuje realizatorów programu /min. GOPS, szkoły z terenu gminy, Gminna Biblioteka 
Publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje powiatowe/ i źródło pochodzenia środków na 
realizację programu /opiaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych/. 
Sprawozdanie z realizacji zadań Programu zostanie przedstawione do końca I kwartału 2013 roku. 
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Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wczorajszym posiedzeniu 
komisji rady gminy przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 13 radnych. 13 
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala została podjęta 13 glosami. 

Ad.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, 
który wyjaśnił, że działka nr 110/25 w Kowiesach i działka nr 377 w Paplinie są dzierżawione przez 
osoby fizyczne na podstawie umów dzierżaw sporządzonych na okres do lat trzech, które wygasają z 
dniem 31 marca 2012 roku. Dzierżawcy wnioskują o zawarcie kolejnych umów. Zgodnie z art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z póżn. zm.) uchwala Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej 
na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na 
wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 13 radnych. 13 
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala została podjęta 13 glosami. 

Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci 
zamieszkałych na terenie gmin powiatu Skierniewickiego. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który 
wyjaśnił, że Powiat Skierniewicki zatrudnia dziecinnych lekarzy psychiatrów, z pomocy których 
korzystają dzieci z gminy Kowiesy. Z uwagi na to, konieczne jest częściowe pokrycie kosztów 
zatrudnienia w/w specjalistów. W związku z czym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie pomocy 
finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania własnego 
Powiatu, polegającego na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Kowiesy. Na podstawie uchwały 
zostanie zawarta umowa w sprawie udzielenia wzmiankowanej pomocy finansowej /już 5 z kolei/. 
Wysokość dotacji to 1.680,00 zł. Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany na wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy przez członków komisji biorących 
udział w posiedzeniu. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 13 radnych. 13 
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala została podjęta 13 glosami. 

Ad.11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na 
lata 2012-2015. Omówienia projektu dokona pani Skarbnik, która wyjaśniła, że Wieloletnią Prognozę 
Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 
226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póżn. zm.). 
WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy 
Kowiesy, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy, 
dotyczących kształtowania się takich parametrów jak: 
1) wysokość deficytu; 
2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście 
przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu 
operacyjnego począwszy od 2011 r.; 
3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych; 
4) koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną 
sytuacją na rynkach finansowych. 
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Do opracowania prognozy dochodów na 2012 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o 
wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz 
przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. 
Wykorzystano również dane i informacje zawarte w następujących dokumentach: 

1. Projekt budżetu Państwa na rok 2012, 
2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2011-2014, 
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz 

finansowych jednostek samorządów terytorialnych, 
4. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kowiesy na lata 2007-2013. 

Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2012 były dane dotyczące wykonania budżetów Gminy 
Kowiesy za lata 2009, 201 O i 2011. 
Za dane bazowe do WPF na lata kolejne przyjęto dane z planu budżetu Gminy Kowiesy na 2012 rok. 
Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji 
na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników na poziomie określonym w Ustawie 
o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów 
i wydatków bieżących wynikającego z treści art. 242 u.f.p. 

Przy szacowaniu dochodów bietacvch i wydatków bieżących, przyjęto paramet,y makroekonomiczne 
określone następuiacvmi przedziałami: 

1) dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) w przedziale 102,5% -
103,2%, 

2) dynamika realnego PKB w przedziale 103,5% - 104,0%. 

DOCHODY 
Dochody ustalone na 2012 rok to kwota 9.478.827 zł w tym: dochody bieżące to kwota 7.748.706 zł, 
dochody majątkowe 1.730.121 zł. 

Dochody bieżące 
Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2012 do 2018 składać się będą subwencje, dotacje, 
dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, 
podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy 
Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków 
i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opiaty skarbowej, 
dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z usług ( ze sprzedaży wody, ze 
sprzedaży obiadów w gimnazjum). 
Określając dochody bieżące przyjęto następujące założenia: 
1. Wpływy z podatków zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzą wszystkie 

rodzaje podatków lokalnych. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost wpływów z 
podatków a wskaźnik ich wzrostu kształtował się powyżej wskaźników inflacji w poszczególnych 
latach. Na tej podstawie przyjęto, wzrost wpływów z podatków w każdym roku, stosunku do roku 
poprzedniego, powyżej wskaźników inflacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Przyjęto, iż 
wzrost ten będzie wynosił średnio 2,5% w każdym roku prognozy w stosunku do roku 
poprzedniego. 

2. Udział w podatkach PIT - przyjęto iż wpływy z tego tytułu będą rosnąć w latach 2013-2010 
średnio o 2 - 3% w stosunku do roku poprzedniego. 
Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez 
Ministerstwo Finansów na rok 2012, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku 
PIT na poziomie 37,26%. 

3. Wpływy z podatku CIT - stanowią one niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu 
Gminy. Ze względów ostrożnościowych w latach 2013 -2018 przyjęto niewielki wzrost wpływów z 
tytułu podatków CIT w stosunku do roku 2012 lj. 1,2%. 

4. Dla pozostałych pozycji dochodów bieżących gminy przyjęto założenie stałego wzrostu średnio 
na poziomie 2,8% rocznie. 

Dochody majątkowe: 
Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywane wykonanie za rok 2011 wynika 
że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane 
inwestycje zarówno z WFO$ i GW w Łodzi, ze środków Województwa Łódzkiego, funduszy UE oraz z 
innych możliwych źródeł. 
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Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2012 wynosi 1.730.121 zł i dotyczy 
otrzymania z funduszy UE w ramach programu PROW dotacji w kwocie 1.050.662 zł z tytułu 

realizowanej w roku 2011 inwestycji wodociągowej i w kwocie 308.831 zł z tytułu przebudowy OSP w 
Jeruzalu, planowanych do uzyskania dochodów w kwocie 154.200 zł z odpłatnego przekazania 
nieruchomości tj. działki gminne zajęte pod rozbudowę drogi krajowej E - 8 oraz kwota 216.428 zł to 
dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na budowę 
wodociągu w 2011 r. 
W roku 2013 zaplanowano wysokość dochodów majątkowych w kwocie 426.256 zł, która wynika: 
- z podpisanej umowy dotacji z funduszy UE w ramach programu PROW na dofinansowanie zadania 
pn. Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców we wsi Pap/in (zadanie 
jest realizowane w latach 2011-2012, a dotacja według wartości inwestycji po przetargu wynosi 
346.256 zł), 
- dochody ze sprzedaży majątku 80.000 zł, oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości oraz 
prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży. 

WYDATKI 
Wydatki bieżące planowano na rok 2012 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011 
uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w przedziale 2,5 % do 
2,8%. Podobny wzrost wydatków bieżących wykazano w latach 2013 - 2018. 

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane 
wykonanie w roku 2011 z paragrafów 401; 404; 411; 412; 417; 410; 413; uwzględniając wzrost 
minimalnego wynagrodzenia o pracę o 5,2 %. 

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z wykonania i w 
oparciu o wykonanie wydatków bieżących w latach 2009-2011, dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 
75023 Urzędy gmin. 

W 2012 roku wydatki ustalono na kwotę 9.083.233 zł, w tym wydatki bieżące kwota 6.911.864 zł, 
wydatki majątkowe kwota 2.171.369 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 
3.087.695 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, uwzględniając wzrost od 1 
lutego 2012 r. składki na ubezpieczenie rentowe. 
Do opracowania planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi 
w kolejnych latach zaplanowano wzrost średnio o 3 %. 
Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2013 do 2018 
uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5%. 
Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w 
stosunku do roku poprzedniego średnio o 2,5% do 2,8 %. 
Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz 
osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 
Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2013 do 2015 uwzględniono przedsięwzięcia 
które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach. Natomiast w latach 2016 do 2018 wydatki 
majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede 
wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje. 

PRZYCHODY I ROZCHODY 
Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2012 do 2018 wzięto pod uwagę zawarte umowy 
pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 
następnych w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami. 
W 2012 roku zaplanowano przychody w wysokości 261.500 zł (wolne środki z lat ubiegłych). 

Dług gminy na koniec 2012 roku będzie wynosił 1.663.572 zł co daje 17,55 % planowanych 
dochodów. 
W kolejnych latach wskaźnik długu wykazuje tendencję malejącą i w poszczególnych latach jest 
zgodny ze wskaźnikami ustawy o finansach publicznych i nie przekracza 60 % planowanych 
dochodów. 

Dla oszacowania poziomu spłat rat i odsetek przyjęto następujące założenia: 
1. kredyty są zaciągane w PLN; 
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2. średnie oprocentowanie pożyczek i kredytów - 4,8%; 
3. spłaty rozpoczynają się w następnym roku po uruchomieniu kredytu; 
4. spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 

nastąpi do 2018 roku. 

Rozchodami w 2012 będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 657.094,00 zł, na 
co składają się: 
• 59.800 zł- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi ze środków 

Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej zaciągniętego w 201 O roku w kwocie 200 tys. zł z 
przeznaczeniem na budowę drogi w Nowym Wylezienie, 

• 41. 736 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na 
sfinansowanie deficytu budżetowego roku 201 O, 

• 98.824 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego BGK w Łodzi na spłatę zobowiązań w 2011 roku, 
• 152.440 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w Skierniewicach w 2011 roku 

na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2011, (na budowę wodociągu Chełrncach, Jeruzalu i 
Wólce Jeruzalskiej), 

• spłata pożyczki zaciągniętej w 201 O roku w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. 
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jeruzalu, spłata nastąpi w wysokości 304.294 z/. 

W 2013 roku planuje się spłaty rat kredytów w wysokości 378.687,00 zł oraz wydatki 
na obsługę długu w wysokości 93.850 zł, co stanowi wskaźnik 5,61 %. Wskaźnik jest zgodny z art.169 
starej ustawy o finansach publicznych (max 15%). 
Od roku 2014 obowiązywać będzie wskaźnik zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 
2009 r. W latach 2014 do 2018 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez 
ustawę o finansach publicznych z 2009 roku. 

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015 
Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i 
przedstawia się następująco: 
Wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2012- 2015 wynikają z podpisanych umów na wydatki bieżące 
oraz planowanych na ten cel do zaciągnięcia. 

Natomiast przedsięwzięcia związane z wydatkami maiatkowymi przedstawiaia się następuiaco: 
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: 
• rozbudowa strażnicy OSP w Paplinie na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi -

koszt zadania ujęty w projekcie w 2012 roku to 745.282,53 zł, na realizację tej inwestycji 
została pozyskana dotacja w ramach PROW (według wartości inwestycji po przetargu 
dofinansowanie z UE wyniesie 346.256 zł i przewiduje się otrzymanie tej kwoty w 2013 roku), 

2. programy, projekty lub zadania pozostałe : 
• budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej - przyjęty limit 

zobowiązań na rok 2013 według wartości kosztorysowych wynosi 1.366.000,00 zł (w 2011 
roku został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania z funduszy UE program PROW); 

• budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich i Nowym Lindowie - limit wydatków na 
2012 rok - 84.0000,00 zł. 

Priorytetem przy realizacji zadań będzie możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze 
środków zewnętrznych, zwłaszcza z funduszy UE. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 111/45/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku Składu 
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowiesy- załącznik nr 4 do protokołu. 

Przystąpiono do odczytaniu projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały 
udział wzięło 13 radnych. 13 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt 
od głosu się nie wstrzymał. Uchwala została podjęta 13 glosami. 
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Ad.12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok. Omówienia 
uchwały dokonała pani Skarbnik, która omówiła planowane na 2012 rok dochody gminy oraz 
zaplanowane wydatki na 2012 rok w poszczególnych działach. 

DOCHODY BUDŻETU 
Uwzględniając przewidywane dochody własne budżetu, kwotę subwencji ogólnej, planowane 
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych, 
zaplanowano dochody ogółem na 2012 rok w wysokości 9.478.827 zł, z czego: 

a) dochody własne wynosić będą 3.820.899 zł (41 %), w tym: 
b) dotacje 2.588.371 zł ( 27 %), 
c) subwencje 3.069.557 zł (32 %). 

Źródłami dochodów własnych w 2012, będą: 
1) wpływy z podatków lokalnych w wysokości 1.659.000 zł, z czego: 

a) z podatku od nieruchomości od środków transportowych, zaplanowano na poziomie 2011 
roku, uwzględniając wzrost stawek podatków o stopę inflacji w wysokości 4,2%, 

b) z podatku rolnego zaplanowano wzrost stawek o 50 % (według średniej ceny żyta obliczonej 
za okres 3 kwartałów 2011 r. ogłoszonej przez GUS wzrost ten może wynosić 100%), 

c) z podatku leśnego według cena sprzedaży 1 m3 drewna uzyskana przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały 2011 r. ogłoszona przez GUS - będąca podstawą wzrostu stawki 
podatku leśnego. 

2) wpływy z podatków i opiat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 95.000 zł, 
3) wpływy z opiat w wysokości 461.800 zł: 

a) skarbowej, targowej, wpływy z innych lokalnych opiat pobieranych na podstawie odrębnych 
ustaw oraz z różnych opiat zaplanowano na poziomie wpływów za 2011 rok i wynosić będą 
20.800 zł, 

b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych w wysokości 41.000 zł, 
c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej -400.000 zł (ze żwirowni w Paplinie), 

4) wpływy z usług 136. 700 zł; 
- ze sprzedaży wody- 100.000 zł, 
- za wywóz nieczystości 1.200 zł, 
- ze sprzedaży obiadów w szkole - 35.000 zł, 
- z usług opiekuńczych - 500 zł. 
3) dochody z majątku gminy w wysokości 271.234 zł, z tego: 
- opiaty roczne za użytkowanie wieczyste 6.334 zł, 
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 700 zł, 
- czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów 11 O.OOO zł, 
- wpływy za nieruchomości - grunty gminne zajęte pod trasę szybkiego ruchu 154.200zł. 
4) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) 5 zł, oraz kwota 2.000 zł z tytułu egzekucji 
funduszu alimentacyjnego, 
5) pozostałe dochody: 
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z rozliczenia inwestycji wodociągowej za rok 2011-
307.000 zł, 
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 30.200 zł, 
- odsetki od nieterminowych wpłat należności do budżetu - 8.600 zł, 
6) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego 
podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2012 roku wynosić będzie 846.360 zł, natomiast udział 
gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu 
państwa zaplanowano w kwocie 3.000 zł. 

Subwencja ogólna na 2012 rok planowana jest w kwocie 3.069.557 zł, z tego: 
• część wyrównawcza 1.220.286 zł, 
• część oświatowa 1.849.271 zł. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na 
podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano według 
danych przedstawionych przez Łódzki Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze. 
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Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 934.671 zł oraz 
dofinansowanie zadań własnych w kwocie 77.779 zł, dotyczą: 

• realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 39.665 zł, 
• prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - 426 zł, 
• obrony cywilnej -1.500 zł, 
• realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - 970.859 zł, z tego: 

• świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 891.245 zł, 
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej - 2. 786 zł, 
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5.634 zł, 
• zasiłków stałych- 8.170 zł, 
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 48.238 zł, 
• dożywiania - 14.786 zł. 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE: 
• dotacja z PROW na budowę sieci wodociągowej w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej 

-1.050.662 zł (inwestycja realizowana w 2011 r.). 
• 216.428,00 zł - dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na poniesione wydatki na wodociąg Chelmce, 

Jeruzal, Wólka Jeruzalska, 
• 308.831,00 zł - dotacja z UE Program PROW na poniesione wydatki na przebudowę OSP w 

Jeruzalu. 

WYDATKI BUDŻETU 
Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zaplanowano w wysokości 9.083.233 zł. 
Zaplanowano kwotę 2.171.369 zł na wydatki inwestycyjne (24 %) oraz kwotę 6.911.864 zł na wydatki 
bieżące (76%), w tym na: 

a) wydatki jednostek budżetowych 5.129.970 zł w tym na: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.087.695 zł, 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.042.275 zł, 

b) dotacje na zadania bieżące - 575.924 zł, 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.090.970 zł, 
d) obsługę długu gminy - 115.000 zł. 

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki gminy: 
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16.000 zł. 
Zaplanowano: 
1) wydatki inwestycyjne 55.000 zł, 
2) bieżące w kwocie 11.000 zł tj. na składki na rzecz Izb Rolniczych wynoszące 2% od uzyskanych 
wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. 

Dział 400 • WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 
214.955 zł 
Zaplanowane środki są przeznaczone na obsługę dostarczania wody, tj. energia SUW, opłaty za 
pobór wody od Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad urządzeniami w SUW (85.900 zł) oraz 
wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów (33.510 zł) ,sporządzenie operatu wodno
prawnego dla studni w Paplinie oraz remont SUW Starym Wylezinie polegający na wymianie złoża 
(BO.OOO zł). 

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.004.429 zł 
Środki zaplanowano na: 
1) wydatki inwestycyjne - 571.000.000 zł: 
2) wydatki bieżące w kwocie 433.429 zł, z przeznaczeniem na: 

• utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz remonty i utrzymanie dróg gminnych cało-rocznie 
272.600 zł, 

• remonty i zakupy realizowane w ramach tzw. funduszu soleckiego 111.580 zł, 
• pozostała kwota to koszty utrzymania pracownika drogowego - 49.249 zł. 

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.209.508 zł 
Zaplanowano wydatki związane z : 
1) wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 903.215 zł, 
2) wydatkami bieżącymi w kwocie 306.293 zł tj.: 
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utrzymanie nieruchomości gminnych (remonty, ubezpieczenia, energia, wywóz nieczystości, koszty 
ogrzewania i wynagrodzenia palaczy, koszty sprzątania itp.), koszty podziału nieruchomości 
gruntowych i rozgraniczenia gruntów - 108.275 zł, 
- podatek od nieruchomości gminnych -140.000 zł, 
- zadania jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 58.018 zł. 

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13.000 zł 
Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzenia urbanisty za wydawanie opinii o warunkach zabudowy. 

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.230.200 zł 
W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na: 
1) wydatki inwestycyjne 30.000 zł, 
2) bieżące w kwocie 1.200.200 zł tj. w tym na: 
a) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. USC 68.057 zł, (zatrudnienie wynosi 1 

etat), 
b) działalność Rady Gminy 40.000 zł, 
c) funkcjonowanie urzędu gminy 1.016.443 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 823.143 zł, przy zatrudnieniu 13 etatów. 
- pozostałe wydatki bieżące 192.100 zł, w tym: zakup opalu, środki czystości, materiały biurowe, 

tonery, zakup energii, konserwacja pieca i kserokopiarek, zakup usług zdrowotnych, wywóz 
nieczystości, oplata za wodę, prenumerata czasopism, konserwacja centrali telefonicznej, obsługa 
prawna, usługi kominiarskie, monitoring budynku, usługi internetowe, opłaty za usługi 
telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup 
materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, odpis na ZFŚS i 
inne. 
d) promocję gminy 7.000 zł, 
e) pozostałą działalność 68.700 zł, w tym składki członkowskie gminy, diety sołtysów za udział w Sesji 
Rady Gminy oraz środki w wysokości 31.000 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie 
podatkowych należności budżetowych, w tym na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 30.000 zł. 

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 426 zł 
Zaplanowano środki w wysokości 426 zł na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru 
wyborców w gminie. 

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOżAROWA 134.877 zł 
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na: 
1) zakup paliwa dla policji działającej na terenie gminy Kowiesy 3.500 zł, 
2) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Kowiesy 109.327 zł, w kwocie tej dotacja na 

wydatki majątkowe w wysokości 8.154 zł i zakup wyposażenia w kwocie 22.872 zł. Pozostałe 
wydatki to ekwiwalenty za udział w działaniach i szkoleniach pożarniczych (15.000 zł), 
wynagrodzenia kierowców oraz bieżące utrzymanie strażnic, sprzętu i samochodów OSP. 

• rezerwę celową w wysokości 18.550 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, 
• pozostałą działalność 2.000 zł, 
• obronę cywilną 1.500 zł. 

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 115.000 zł 
Zaplanowano środki na opłacenie prowizji bankowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek 
i kredytów. 

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 40.000 zł 
W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł. 

Dział 801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.341.756 zł 
wprowadza się zadanie budowy boiska sportowego przy gimnazjum w Jeruzalu na kwotę 
520.000,00 zł, 
wydatki bieżące 2.821. 756, w tym na: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.790.151 zł, 
2) dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli 232.871 zł, 
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3) przedszkola prowadzone przez podmioty niepubliczne w innych formach wychowania 
przedszkolnego, dotacja w kwocie 1 aa.ooo zł, 

4) refundacja kosztów dotacji dla gminy Mszczonów i gminy Skierniewice za dzieci 
uczęszczające do Niepublicznego przedszkola w tej gminie 30.000 zł, 

5) dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz należności przysługujące w ramach BHP -
80.723 zł, 

6) pozostałe wydatki bieżące oświaty 588.011 zł. 

Planowana subwencja na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 1.849.271 zł, 
natomiast 972.485 zł to środki własne budżetu gminy na zadania bieżące oświaty oraz 520.000 
zł na inwestycje /boisko przy gimnazjum/. 

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 52.320,00 zł 
Zaplanowano wydatki w wysokości 42.320,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 1 O.OOO zł z przeznaczeniem na 
realizacja programu zwalczania narkomani. 
Ze środków tych finansowane będą między innymi zajęcie sportowe dla dzieci oraz działalność 
świetlicy w Woli Pękoszewskiej i Jeruzalu. 

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.272.382 zł 
Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które obejmują: 
1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 893.245 zł (zatrudnienie do obsługi tych świadczeń wynosi 
1 etat), 

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.024 zł, 

• zasiłki i pomoc w naturze 33.043 zł, w tym: 
- zasiłki okresowe 7.043 zł, 
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 26.000 zł, 

4) dodatki mieszkaniowe 1.000 zł, 
5) zasiłki stałe 11.664 zł, 
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 205.880 zł, w tym wynagrodzenia dla 2,5 

etatu w kwocie 179.351zł oraz 26.529 zł, to koszty bieżące utrzymania GOPS, 
6) koszty związane z zatrudnieniem opiekunki 31.268 zł, 
7) pozostałą działalność - 87.258 zł, w tym dożywianie ze środków własnych 17.472 zł, środki 

zarezerwowane na opłacenie domu pomocy za podopiecznych - 55.000 zł, 
8) realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 4.000 zł, 
9) opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych Ueżeli taka sytuacja wystąpi) -2.000 zł. 

Planowane dotacje na sfinansowanie zadań z pomocy społecznej wynoszą 970.859 zł, 
natomiast 301.523 zł, to środki własne budżetu gminy (23%). 

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.680 zł 
Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie w formie dotacji na mocy porozumienia z 
Powiatem Skierniewickim kosztów zatrudnienia psychiatry dziecięcego dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Kowiesy - 1.680 zł, oraz pomoc materialna dla uczniów - 5.000 zł. 

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 193.200 zł 
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na: 

wydatki inwestycyjne - 84.000 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego - 11.878 zł), 
wydatki bieżące : 

• oczyszczanie gminy 12.000 zł, 
• oświetlenie ulic, placów i dróg 95.200 zł, w tym koszty zakupu energii - 75.000 zł, 
• pozostała działalność 2.000 zł. 

Dział 921 - KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 168.500 zł 
W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie biblioteki gminnej w Kowiesach oraz filii w Woli 
Pękoszewskiej poprzez dofinansowanie w formie dotacji. Z zaplanowanej kwoty dotacji pokryte będzie 
również prowadzenie przez bibliotekę - pracowni komputerowej. 
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Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 20.000 zł 
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki z przeznaczeniem na 
dotacje na realizację zadań sportowych. 

ROZCHODY 
Rozchodami budżetu 2012 roku w łącznej kwocie 657.094 zł, będzie: 

• 59.800 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi ze 
środków Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej zaciągniętego w 201 O roku w kwocie 200 tys. 
zł z przeznaczeniem na budowę drogi w Nowym Wylezienie, 

• 41.736 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na 
sfinansowanie deficytu budżetowego roku 201 O, 

• 98.824 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego BGK w Łodzi na spłatę zobowiązań w 2011 roku, 
• 152.440 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w Skierniewicach w 

kwocie 1.250 tys. zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2011, (na budowę 
wodociągu Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej). 

• Spłata pożyczki w BGK zaciąganej na OSP Jeruzal - 304.294 zł. 

PRZYCHODY 
Przychody budżetu z tytułu wolnych środków w wysokości 261.500,00 zł, a przeznacza się je na 
spłatę rat kredytu i pożyczek z lat ubiegłych. 

Pan Wójt omówił zaplanowane na 2012 rok wydatki inwestycyjne. 
Wydatki Inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.171.369 zł, z tego: 

przygotowanie inwestycji pn.,,Budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz. 
zachodnia), Paplinku i Lisnej" - zabezpieczona kwota to 55.000 zł, 
przebudowa drogi gminnej nr 115152 E- budowa rowu odwadniającego - 8.000,00 zł /przy 
budowie I etapu drogi nie wykonano rowu na odcinku ok. 180 mb/, 
remont drogi w Chojnatce - 100.000,00 zł /alternatywne zadanie po „zdjęciu" z budżetu 
budowy li etapu drogi Pękoszew-Wędrogów by nie przepadło dofinansowanie pozyskane od 
Nadleśnictwa Grójec/, 
przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Kowiesach - 3.000 zł (środki pochodzą z 
funduszu soleckiego sołectwa Wymysłów - Kowiesy), 
remont drogi gminnej w Wycince Wolskiej - 100.000,00 zł, 

• remont drogi w Chelmcach - 320.000 zł /będziemy składać wniosek o dofinansowanie 
zadania do Urzędu Marszałkowskiego ze środków budżetu Województwa Łódzkiego 
pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej/, 
przebudowa drogi gminnej Lisna -Paplinek - Chrzczonowice (na rok 2012 zapewniono środki 
w wysokości 40.000 zł, w tym 30.000 zł na zakup gruntów- poszerzenie pasa drogowego), 
urządzenie placu zabaw w Nowym Wylezinie - 7.351 zł (środki pochodzą z funduszu 
sołeckiego tej miejscowości), 
urządzenie miejsca spotkań mieszkańców w Kowiesach /plac za bankiem/- 50.000,00 zł, 
przygotowanie inwestycji pn.,, Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli 
Pękoszewskiej" - 3.000 zł. 
rozbudowa strażnicy OSP w Paplinie na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi -
koszt zadania w 2012 roku to 820.000 zł, na realizację tej inwestycji została pozyskana 
dotacja w ramach PROW (według wartości inwestycji po przetargu dofinansowanie z UE 
wyniesie 346.256 zł i planowane jest na 2013 rok), 
zakup nieruchomości gruntowej w Lisnej na poszerzenie siedliska na którym znajduje się 

gminny budynek socjalny - 15.000 zł, 
wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w Turowej Woli - 7.864 zł (środki pochodzą z 
funduszu sołeckiego) /Pan Wójt nadmienił, że w tym miesiącu zostanie złożony wniosek do 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP na dofinansowanie modernizacji strażnicy - remont 
podłóg i łazienek i dokończenie instalacji c.o./, 
zakup programów komputerowych dla Urzędu Gminy - 25.000,00 zł 
instalacja klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy - 5.000 zł, 
budowa boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu - 520.000,00 zł, 
budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie- 43.000 zł, 
budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich - 41.000 zł, 
dotacja dla jednostek OSP na zakupy inwestycyjne - 8.154 zł. 
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Na tym Pan Wójt zakończył przedstawianie zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 rok. 

Pani Przewodnicząca poprosiła radnych o uwagi dotyczące przedstawionego projektu uchwały. 
Radny Ireneusz Bedełek zwrócił się do radnych i do Wójta gminy by w sytuacji jeżeli nie uda nam się 
pozyskać dofinansowania na realizację li etapu budowy drogi Pękoszew - Wędrogów w roku 
bieżącym, postarać się o dofinansowanie w roku kolejnym i nie rezygnować z tej inwestycji. 
Pan Wójt zapewnił, że jeżeli w czerwcu br. okaże się, że nie otrzymamy dofinansowania /uzależnione 
jest to od tego czy skwalifikowane wyżej od nas jst zrezygnują z realizacji projektów/ wniosek o 
dofinansowanie ww. inwestycji zostanie złożony we wrześniu br. z realizacją w roku następnym. 
Będziemy zabiegać również o dofinansowanie z Nadleśnictwa Grójec, z Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu i od Powiatu Skierniewickiego /dodatkowe punkty przy weryfikacji wniosku/. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wskazał na priorytetowość wzmiankowanej inwestycji -
droga o charakterze strategicznym, i powtórzył swoje stanowisko wyrażone na wczorajszym 
posiedzeniu komisji rady gminy, że w przypadku braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych 
na realizację przebudowy drogi Pękoszew - Wędrogów należy inwestycję tą zrealizować ze środków 
własnych gminy w latach kolejnych. 

Przewodnicząca Rady odczytała: 
• Uchwałę Nr 111/43/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku Składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kowiesy na 2012 
rok- załącznik nr 5 do protokołu, 

• Uchwałę Nr 111/44/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku Składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego Gminy Kowiesy - załącznik nr 6 do protokołu. 

Przystąpiono do odczytaniu projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały 
udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt 
od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami. 

Pani Marla Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu w imieniu własnym, nauczycieli, 
rodziców i uczniów gimnazjum podziękowała za ujęcie w zadaniach inwestycyjnych zaplanowanych 
na rok bieżący budowy boiska przy gimnazjum. Jest to inwestycja kosztowna ale bardzo potrzebna. 
Boisko będzie służyło nie tylko uczniom gimnazjum ale wszystkim mieszkańcom gminy. Pani Dyrektor 
zadeklarowała pomoc swoją, nauczycieli i rodziców w miarę potrzeb i możliwości przy realizacji tej 
inwestycji. 

Pani Przewodnicząca zarządziła 1 O- minutową przerwę w obradach. 

Ad.13 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań wobec czego Pani Przewodnicząca przeszła do 
kolejnego punktu obrad. 

Ad.14 
Kolejny punkt to przedstawienie informacji z działalności Powiatowej Izby Rolniczej w Skierniewicach. 
Jako pierwszy głos zabrał pan Jacek Ossowicz, który przedstawił: 

• Informacje dotyczące siedziby i godzin otwarcia Powiatowego Biura IRWŁ w Skierniewicach -
Skierniewice, ul. Jagiellońska 32, godziny otwarcia - do końca 2011 roku była to środa w 
godz. 9-14, od lutego biuro będzie czynne 3 razy w tygodniu /zatrudniony będzie nowy 
pracownik/, 

• Informację dotyczącą składu Rady Powiatowej Izby Rolniczej WŁ w Skierniewicach - 16 
delegatów: 
Miasto Powiat Skierniewice: Franciszek Szczepanik , 
Gmina Bolimów: Beata Flejszer, Teodor Obsznajczyk, 
Gmina Głuchów: Piotr Kowalczyk, Andrzej Kowara /przewodniczący rady i delegat na walne 
zgromadzenie IRWU, 
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Gmina Godzianów: Józef Pąśko, 
Gmina Kowiesy: Jacek Ossowicz /delegat na walne zgromadzenia IRWU, Marek Wróblewski, 
Gmina Lipce Reymontowskie: Jacek Dziuda, 
Gmina Maków: Sławomir Nowak, Piotr Perzyński, 
Gmina Nowy Kawęczyn: Tomasz Góral, Jan Paluchowski, 
Gmina Skierniewice: Szczepan Greta, Małgorzata Pąśko, 
Gmina Słupia: Roman Rosiński. 

• Informację dotyczącą działań IRWŁ w Skierniewicach w 2011 roku: 
współorganizacja 2- tygodniowego turnusu kolonijnego w Dąbkach w okresie wakacyjnym dla 
dzieci w wieku 8-16 lat, których przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu w KRUS 
/wyjazd organizowany przez ZHP, sponsorowany w części przez KRUS, koszt- 436 zł od 
osoby, 48 uczestników z terenu powiatu, z terenu naszej gminy uczestniczyło 13 dzieci/, 
Zbieranie 2 tys. podpisów w powiecie w sprawie wyrównania dopłat dla polskich rolników -
najlepszy wynik w woj. łódzkim /w naszej gminnie zebrano ok. 180 podpisów/, 
Szacownie szkód w komisjach powołanych do szacowania szkód klęskowych /przymrozki, 
gradobicia itp.i, 
Szacownie szkód gospodarskich zwianych z padnięciem zwierząt gospodarskich, 

• Informacje dotyczące IRWŁ: 
Izba Rolnicza jest jednostką samorządu rolniczego, działającego na rzecz rozwiązywania problemów 
rolnictwa. Działa na terenie województwa łódzkiego i reprezentowana jest przez 323 członków Rad 
Powiatowych działających w 21 powiatach ziemskich województwa łódzkiego oraz przez 42 członków 
Walnego Zgromadzenia działającego na obszarze całego województwa. Izba wpływa na kształtowanie 
polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Oprócz zadań opiniodawczych i wnioskodawczych, Izba 
Rolnicza prowadzi: działania na rzecz tworzenia rynku rolnego, działalność doradczą i oświatową na 
wsi jak również informacyjną dotyczącą zmian warunków funkcjonowania gospodarstw w 
perspektywie integracji z Unią Europejską. Działalność bieżąca Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego to realizacja zadań statutowych i ustawowych, a dotyczy przede wszystkim: 
- opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów 
wiejskich, 
- wyrażania stanowisk Izby wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz 
innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa, 
- wydawanie opinii, 
- działania na rzecz rolników poszkodowanych klęskami żywiołowymi, pracy w komisjach szacujących 
straty łowieckie, 
- udziału w pracach Wojewódzkich i Powiatowych Rad Zatrudnienia /z Powiatowej Rady IRWŁ w 
Skierniewicach jest to pan Szczepan Greta/; 
Działalność izb obejmuje także: 
- udzielanie porad prawnych /wtorek- czwartek w godz. 10-13/ 
- udziału w programie modernizacji i kalibracji opryskiwaczy, 
- wyjazdy na targi sprzętu ochrony roślin - AGRO-SHOW Bednary, AGRO-TECH Kielce i inne, 
- współpracę z takimi instytucjami jak: KRUS, ARiMR, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, ODR, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 

• Informację dotyczącą wniosków jakie IRWŁ kierowała do Krajowej Rady Izb Rolniczych: 
Wydłużenie okresu atestu opryskiwaczy z 3 do 5 lat przy zakupie nowego sprzętu /wniosek o 
zmianę zapisów ustawy o ochronie roślin/ , 
Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty dla rolników do 30 maja /uzyskano 
odpowiedź, że termin składania wniosków do 15 maja wynika z prawa wspólnotowego/, 
Podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego do 
1,50 zł z każdego litra i zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych 
z 85 litrów do 120 litrów oleju napędowego /Zarząd Krajowy IR wystąpił o podwyższenie 
stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego do 1,28 zł z każdego 
litra; nie udało się tego wywalczyć - limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 
zł na każdy ha użytków rolnych tj. 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych x 
0,95 zł z każdego litra oleju napędowego/, 
Zwiększenie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego do minimum 150 zł do 1 ha 
gruntów ornych. 

Na tym pan Jacek Ossowicz zakończył swoje wystąpienie. 
Pani Przewodnicząca podziękowała panu Jackowi Ossowicz za przedstawienie informacji i oddała 
głos panu Markowi Wróblewskiemu. 
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Pan Marek Wróblewski przedstawi/ informacje dotyczące tematyki posiedzeń Powiatowej Rady IRWŁ 
w Skierniewicach obecnej kadencji: 

• Liczba odbytych posiedzeń w tej kadencji - 5 w tym 1 organizacyjne, 1 szkoleniowe, 3 
tematyczne, 

• Zaproszeni na posiedzenia przedstawiciele instytucji: 
Powiatowy Lekarz Weterynarii - przedstawiono sytuację weterynaryjną powiatu, 
omówiono zagadnienia zmiany przepisów dotyczących pozyskiwania zwierząt na własne 
potrzeby /ubój w ubojniach pod specjalnym nadzorem/, 
przedstawiciele ODR - u - poruszono problematykę szkoleń dla rolników, 
przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych - omówiono kwestię ubezpieczeń i rynku 
ubezpieczeń dla rolników, 
przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych - omówiono m.in. kwestię dotarcia do 
rolników z informacją o sprzedaży nieruchomości, 
przedstawiciele PIORiN-u- przedstawienie wyników przeprowadzonych kontroli w zakresie 
spełnienia warunków wzajemnej zgodności, 
pani poseł Krystyna Ozga - przedstawienie działań PSL-u w ramach koalicji rządzącej w 
sprawach dotyczących rolnictwa, przedstawienie propozycji zmian dotyczących podatku 
rolnego /średnia cena skupu żyta z ostatnich 3 lat/. 

Na zakończenie swojego wystąpienia pan Marek Wróblewski podziękował w imieniu swoim i pana 
Jacka Ossowicza za zaproszenie na dzisiejsze obrady, jak również za zainteresowanie tematyką 
dotyczącą rolnictwa wśród mieszkańców gminy /świadczy o tym m.in. frekwencja w wyborach do 
powiatowej rady izby rolniczej/. 

Pani Przewodnicząca serdecznie podziękowała obu członkom Powiatowej Rady IRWŁ w 
Skierniewicach za przybycie na dzisiejsze obrady i za przedstawione informacje. 

Pan Wójt podziękował panom Jackowi Ossowicz i Markowi Wróblewskiemu za pracę w komisjach 
szacujących szkody w uprawach sadowniczych powstałe w skutek wystąpienia w maju 2011 roku 
przymrozków wiosennych. Pan Wójt nadmieni/, że szacowanie szkód odbywało się w okresie 
wytężonych prac w sadach i na plantacjach i wymaga/o pogodzenia ich z pracami w komisji. Pan Wójt 
wskazał, że na terenie gminy działają również Stowarzyszenie POL-EKO-SAD i Kolo Gminne Związku 
Sadowników RP. Pan Wójt wyjaśni/, że decyzją z listopada 2011 r. Komisja Europejska 
zaakceptowała program „Jabłka każdego dnia", zgłoszony przez Związek Sadowników RP, mający na 
celu promocję europejskich jabłek na rynku Rosji i Ukrainy. Akcja promocyjno-informacyjna rusza na 
początku 2012 roku i ma być prowadzona przez 3 lata, a budżet na jej realizację wynosi ok. 4 mln 
euro. 50 % środków pochodzi z Komisji Europejskiej, 30%- to wsparcie krajowe, a pozostałe 20%- to 
środki z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. W związku z tym związek przeprowadza weryfikację 
członków stowarzyszenia celem wyboru organów związku, gdyż realizacja projektu wiążę się z 
przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych na przygotowanie kampanii promocyjnej. 

Nawiązując do wystąpienia pana Marka Wróblewskiego radna Dorota Powązka zapyta/a o kwestię 
wysokości dopłat dla polskich rolników od 2014 roku. Czy coś wiadomo w tej sprawie? 

Pan Marek Wróblewski wyjaśni/, że są i będą przeprowadzane rozmowy w tej kwestii na szczeblu 
rządowym i izba stoi na stanowisku zrównania dopłat dla polskich rolników z dopłatami dla rolników z 
państw tzw. starej unii. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nawet w przypadku zrównania 
wysokości dopłat faktycznie te dopłaty nie będą równe z uwagi na inną silę nabywczą pieniądza w 
Polsce czy np. w Niemczech. Chodzi o stworzenie jasnych i przejrzystych zasad dotyczących 
dotowania rolnictwa w Unii. Na spotkaniu z panem Januszem Wojciechowskim - obecnym 
eurodeputowanym, kiedy to wchodziliśmy do Unii, było zasygnalizowane, że generalnie Unia chce 
odejść od dotowania rolnictwa. Jednakże klęski żywiołowe i nieurodzaje spowodowały, że 
pozostawiono dopłaty dla rolników. Najważniejsze jest to by w okresie 2014-2020 rolnictwo było 
dotowane i dopłaty nie były niższe niż do tej pory. 

Nie zgłoszono więcej pytań. 

Ad.15 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
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Pan Wójt przekazał radnym sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst za 2011 rok -
załącznik nr 7 do protokołu. 

Pan Wójt zwrócił się do sołtysów o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji dotyczącej 
terminu składania wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. W ubiegłym roku 
jedynie 50% rolników złożyło wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Informacja dotycząca terminu składania wniosków została 
rozdana sołtysom. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

Ad.16 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XIV Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 15.30 

Protokołowała: Przewodnicząca 
Rady Gmi owiesy 

Anna Kałamajska-Nowak 
/-/ lt,?ra Kowalska 

17 




