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Radna Dorota Powązka zasygnalizowała potrzebę naprawy nawierzchni drogi powiatowej w 
Chojnacie - od skrzyżowania na zakrętach i konieczność wystąpienia w tej sprawie do starostwa. 

Pan Wójt wyjaśnił, że w styczniu w okresie międzysesyjnym był u nas w urzędzie pan starosta 
Mirosław Belina wraz z kierownikiem Wydz. Dróg w sprawie realizacji dostaw destruktu, który powiat 
pozysliał od GDDKiA z przebudowy DK nr 8. Do sierpnia ma zostać wykonane poszerzenie poboczy 
przy drodze powiatowej w Paplinie /w obrębie lasu po obu stronach, dalej jednostronnie/. Wcześniej 
mają wstać naprawione powstałe w okresie zimy ubytki w nawierzchni dróg powiatowych a także 
uprzątnięte /rozdrobnione/ ścięte gałęzie i wycięte zakrzaczenia. 

Nie zgłoszono więcej interpelacji i zapytań wobec czego Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego 
punktu obrad. 

Ad.Hl 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Pan Wójt: 
• poprosił sołtysów o zasięgnięcie wśród mieszkańców informacji, czy widzą oni potrzebę 

przeprowadzenia przez ARiMR 1,5 godzinnego szkolenia dotyczącego wypełniana wniosków 
o dopłaty /zmiany dotyczące upraw truskawek, łąk, upraw rolnych/, 

• w związku z poniedziałkowym i wtorkowym objazdem dróg przez komisję drogową poprosił 
sołtysów o zgłaszanie do p. Edyty Adamczyk w dniu dzisiejszym i jutrzejszymi, które drogi w 
pierwszej kolejności wymagają napraw, 

• zwrócił się do sołtysów z prośbą o odebranie od p. Jakubiak informacji dotyczących 
wymrożeń upraw zbóż ozimych i rzepaku i przekazanie ich mieszkańcom sołectw, 

• zaprosił na mające się odbyć zaraz po sesji na sali konferencyjnej szkolenie ni. odnawialnych 
źródeł energii prowadzone przez fundację Instytut Aktywizacji Regionów. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

Ad.19 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XVI Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 15.30 

Protokołowała: 

Anna Kałamajska-Nowak 
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wymaganych załączników jest uchwała rady gminy zatwierdzająca projekt do realizacji. Kwota 
dofinansowania to 30 tys. zł. Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 
przez wszystkich członków komisji rady gminy na posiedzeniu w dniu wczorajszym. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag 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 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz solecki. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, 
że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim rada gminy 
rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do clnia 31 
marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie 
wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Pani Skarbnik nadmieniła, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków komisji rady gminy na 
posiedzeniu w dniu wczorajszym. 

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

Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą do sołtysów by dokładnie przemyśleć kwestię zadań, które 
miałyby być realizowane z funduszu sołeckiego w przyszłym roku zarówno pod względem określenia 
zadania do realizacji jak również rzetelnej kalkulacji finansowej. 

Ad.15 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2012-2015. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która 
wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie 
dostosowania planowanych wysokości budżetowych na rok 2012: 

• Wydatki zwiększa o kwotę 50.000 zł, 
• Przychody zwiększa się na kwotę 50.000, 00 (zaciągnięcie kredytu). 

W załączniku przedsięwzięć planowane zadanie pn. ,,Budowa świetlicy wraz z częścią dla OSP w Woli 
Pękoszewskiej" przesuwa się do grupy projektów realizowanych z udziałem środków z UE oraz 
zwiększa się limit wydatków na jego realizację o 64.000 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane 
jest w 2012 r. a jego zakończenie i płatność w 2013 r. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag 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 glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala została podjęta 14 głosami. 

Ad.16 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kowiesy na 2012 rok. Omówienia 
projektu dokonała pani Skarbnik, która omówiła planowane zmiany wydatków: 
- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pogłębienie stawu w ~arym Wylezinie, do 
którego odprowadzane są wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody. Pokrycie tego wydatku 
planowane jest z kredytu, jednakże gdy w trakcie roku otrzymamy refundację z PROW poniesionych 
wydatków na przebudowę OSP Paplin kredyt nie będzie zaciągany. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag 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. 

Ad.17 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
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wykup gruntu nie należy do obowiązków gminy. Plan dopuszcza modernizację i rozbudowę 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Tereny projektowanej zabudowy przylegają do 
drogi publicznej (2 KD-D), w której planowany jest wodociąg gminny, niezależnie od ustaleń 
niniejszego planu. Wprowadzenie sieci do terenu na zasadzie przyłączy lub sieci wewnętrznej 
będzie w gestii właścicieli działek budowlanych. Plan dopuszcza lokalne rozwiązania w 
zakresie infrastruktury technicznej tzn. studnie (do czasu budowy wodociągu), bezodpływowe 
zbiorniki na nieczystości ciekłe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, lokalne źródła ciepła, 
dlatego z chwilą przyjęcia planu nie zaistnieje natychmiastowa potrzeba poniesienia przez 
gminę nakładów na realizację niezbędnej infrastruktury technicznej. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14 
radnycl1 glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!. 
Uchwala została podjęta 14 głosami. Następnie przystąpiono do odczytania rozstrzygnięcia o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Rozstrzygnięcie poddano pod glosowanie. W 
glosowaniu jawnym nad przyjęciem rozstrzygnięcia udział wzięło 14 radnych. 14 radnych glosowało za 
jego pr.~yjęciem, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!. Rozstrzygnięcie przyjęto 14 
glosami. Następnie przystąpiono do odczytania rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania. Rozstrzygnięcie poddano pod glosowanie. W glosowaniu jawnym nad 
przyjęciem rozstrzygnięcia udział wzięło 14 radnych. 14 radnych glosowało za jego przyjęciem, nikt 
nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!. Rozstrzygnięcie przyjęto 14 głosami. 

Ad.12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt gminy Kowiesy na rok 2012. Omówienia 
projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśni!, że z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z 
dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1373). Celem nowelizacji jest zapewnienie 
pełniejszej ochrony zwierząt. Służyć ma temu przede wszystkim poszerzenie katalogu czynów 
uznawanych za znęcanie się nad zwierzętami oraz doprecyzowanie regulacji dotyczących 
postępowania ze zwierzętami bezdomnymi. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, 
zmieniony został art. 11 a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie 
do 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań ma na celu zmniejszenie 
ilości bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy Kowiesy, a tym samym zwiększenie 
bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy. Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania: 
1. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Skierniewicach, 
2. Organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt- Łódzkie Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami, 
3. Dzie1żawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na terenie Gminy Kowiesy- Koła 
Łowieckie- nr 5 „Gospodarz", nr 3 „ ŁOŚ" ,nr 16 „ ODYNIEC", nr 108 „BÓBR". 
Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków 
komisji rady gminy na posiedzeniu w dniu wczorajszym. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag 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 glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!. 
Uchwala została podjęta 14 głosami. 

Ad.13 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśni!, że złożony przez 
Gminę Kowiesy wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Indywidualizacja nauczania uczniów klas 1-111 
w gminie Kowiesy" o nr WND-POKL.09.01.02-10-115/11 w ramach Priorytetu IX, Poddzialanie 9.1.2. 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejs;:enie różnic w jakości usług edukacyjnych" programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został 
pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny formalnej i merytorycznej. W związku z tym został 
zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie składana jest dokumentacja do podpisania umowy. 
Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej, którą jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, jednym z 

8 



Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 29 marca 2012 roku 

zasadach ich finansowania. Rozstrzygnięcie poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym nad 
przyjęciem rozstrzygnięcia udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za jego przyjęciem, nikt 
nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!. Rozstrzygnięcie przyjęto 14 głosami. 

Ad.11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kowiesy, części wsi Lisna. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje fragment wsi Lisna położony przy drodze łączącej 
wieś Lisna z wsią Chelmce - działki ewidencyjne nr 65 (część), 58, 59/1, 59/2, 59/3, 60 i 61. OIJszar w 
granicach planu stanowią głównie grunty rolne, jedynie w południowej części znajduje się niewielki las. 
Sporządzenie przedmiotowego planu nastąpiło w wykonaniu uchwały Nr XXXVll/196/10 Rady Gminy 
Kowiesy z dnia 3 sierpnia 201 O roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego tereny wsi Lisna. Pan Wójt cmówił: 

• procedurę przystąpienia do sporządzenia projektu planu /uzyskano uzgodnienia i opinie 
wymagane przepisami prawa, wyłożono projekt planu do publicznego wglądu/, 

• treść postanowień uchwały /pan Wójt zwrócił uwagę na przeznaczenie terenu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług - zabudowa rezydencjalna/ i rysunek 
planu stanowiący załącznik nr 1 do projektu, 

• rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2 do uchwały)
w okresie wyłożenia w/w projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu, w dniach od 
16 grudnia 2011 roku do 12 stycznia 2012 roku jak również w terminie składania uwag tj. do 
30 stycznia 2012 roku do w/w projektu planu zgłoszono uwagę od Dyrekcji Bolimov,skiego 
Parku Krajobrazowego. Proponowane przez Dyrekcję zapisy, zawarte w punkcie 1 
rozstrzygnięcia, są treścią planu ochrony BPK jako zalecenia i preferowane formy 
zagospodarowania natomiast ustalenia planu miejscowego są formą obowiązującą i 
powyższe zapisy w projekcie planu stałyby się obowiązujące, a nie zalecane lub preferowane; 
wprowadzenie zakazu realizacji przedsięwzięć rriogących znacząco oddziaływać na 
środowisko :Z przytoczeniem ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o o-cenach 
oddziaływania na środowisko - punkt 2 rozstrzygnięcia - podobnie jak w przypadku 
przytaczania zapisów planu ochrony BPK w planie miejscowym jest niekorzystne z punktu 
widzenia aktualności planu, ponieważ zmiana lub uchylenie ustawy powoduje nieaktualność 
zapisu planu w przedmiotowej kwestii; treść uwagi określonej w pkt. 3 - zalecenie zachowanie 
tradycyjnego charakteru zabudowy wiejskiej i tradycyjnych detali architektonicznych - nie 
została uwzględniona, ponieważ proponowany zapis w planie miejscowym byłby zapisem 
„pustym" gdyż dla obszaru parku nie są opracowane katalogi dotyczące tradycyjnej zabudowy 
wiejskiej i tradycyjnych detali architektonicznych; proponowany zapis przedstawiony w pkt. 4 -
dotyczący lokalizacji projektowanych rurociągów i sieci wodociągowych - nie został 
uwzględniony, ponieważ jest on częściowo adekwatny do zapisu w projekcie planu. Plan jako 
podstawową lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wskazuje pasy drogowe 
dróg, dopuszczając lokalizację sieci również w innych terenach. Każda sieć posiada swój 
korytarz infrastrukturalny. 

• rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
(załącznik nr 3 do uchwały) - do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w 
projekcie miejscowego planu, które obciążają budżet gminy będą zadania związane z 
wykupem nieruchomości pod przebudowę i rozbudowę dróg. Plan dla drogi gminnej o nr 
115153E (symbol w protekcie planu -1 KD - L) zakłada poszerzenie na fragmencie o 
powierzchni około 100,0 m . Dla pozostałych dróg obecnie wewnętrznych ogólnodostępnych, 
którymi zarządza gmina, plan przewiduje poszerzenie do parametrów wyma1Janych 
przepisami jak dla przypisanej im klasy. Droga o symbolu 2 KD-D wymaga poszerzenia o pas 
terenu 3,0 m, a droga o symbolu 3 KD-D o pas terenu 2,0 m. Tak więc wymagany będzie 
wykup fragmentów sześciu działek. Tereny planu przewidziane do zabudowy budynkami 
mieszkalnymi z ewentualnymi usługami przylegają do drogi publicznej o symbolu 2 KD-D, 
która umożliwia obsługę komunikacyjną działek, bez konieczności natychmiastowej jej 
modernizacji, ponieważ obecnie stanowi ona powiązania komunikacyjne pomiędzy 

jednostkami osadniczymi. Plan dopuszcza wyznaczanie dróg wewnętrznych, które pozwolą na 
podział nieruchomości na mniejsze działki budowlane i ich dostęp do dróg publicznych. 
Jednak drogi te nie będą posiadały charakteru dróg publicznych i ich realizacja, a w tym 
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• rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2 do uchwaly)
w okresie wyłożenia w/w projektu planu wraz z prognozą do publicznego wglądu, w dniach od 
16 grudnia 2011 roku do 12 stycznia 2012 roku jak również w terminie składania uwag tj. do 
30 stycznia 2012 roku do w/w projektu planu zgłoszono uwagę od Dyrekcji Bolimowskiego 
Parku Krajobrazowego. Proponowane przez Dyrekcję zapisy, zawarte w punkcie 1 
rozstrzygnięcia, są treścią planu ochrony BPK jako zalecenia i preferowane formy 
zagospodarowania natomiast ustalenia planu miejscowego są formą obowiązującą i powyższe 
zapisy w projekcie planu stałyby się obowiązujące, a nie zalecane lub preferowane; 
wprowadzenie zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko z przytoczeniem ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko - punkt 2 rozstrzygnięcia - podobnie jak w przypadku 
przytaczania zapisów planu ochrony BPK w planie miejscowym jest niekorzystne z punktu 
widzenia aktualności planu, ponieważ zmiana lub uchylenie ustawy powoduje nieaktualność 
zapisu planu w przedmiotowej kwestii; treść uwagi określonej w pkt. 3 - zalecenie zachowanie 
tradycyjnego charakteru zabudowy wiejskiej i tradycyjnych detali architektonicznych - nie 
została uwzględniona, ponieważ proponowany zapis w planie miejscowym byłby zapisem 
„pustym" gdyż dla obszaru parku nie są opracowane katalogi dotyczące tradycyjnej zabudowy 
wiejskiej i tradycyjnych detali architektonicznych; proponowany zapis przedstawiony w pkt. 4 -
dotyczący lokalizacji projektowanych rurociągów i sieci wodociągowych - nie został 
uwzględniony, ponieważ jest on częściowo adekwatny do zapisu w projekcie planu. Plan jako 
podstawową lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wskazuje pasy drogowe 
dróg, dopuszczając lokalizację sieci również w innych terenach. Każda sieć posiada swój 
korytarz infrastrukturalny. 

• rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
(załącznik nr 3 do uchwały) - ustalenia planu przeznaczają drogi obecnie wewnętrzne 
ogólnodostępne, którymi zarządza gmina, pod drogi ~ubliczne klasy dojazdowe. Dla tych dróg 
przewiduje poszerzenie do parametrów wymaganych przepisami jak dla przypisanej im klasy. 
Droga o symbolu 1 KD-D wymaga poszerzenia o pas terenu 3,0 m, droga o symbolu 2 KD-D o 
pas terenu 4,0 m. Natomiast projektowany nowy odcinek drogi o symbolu 3 KDD posiada 
szerokość 10,0 m z placem do zawracania samochodów, o łącznej powierzchni około 1300,0 
m

2
. Tak więc dla rozbudowy dróg, wymagany będzie wykup fragmentów siedmiu działek. 

Tereny planu przewidziane do zabudowy budynkami mieszkalnymi z ewentualnymi usługami 
przylegają do drogi publicznej o symbolu 1 KD-D, która umożliwia obsługę komunikacyjną 
działek, bez konieczności natychmiastowej jej modernizacji, ponieważ obecnie stanowi ona 
powiązania komunikacyjne pomiędzy jednostkami osadniczymi. Plan dopuszcza wyznaczanie 
dróg wewnętrznych, które pozwolą na podział nieruchomości na mniejsze działki budowlane i 
ich dostęp do dróg publicznych. Jednak drogi te nie będą posiadały charakteru dróg 
publicznych i ich realizacja, a w tym wykup gruntu nie należy do obowiązków gminy. Plan 
dopuszcza modernizację i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Tereny 
projektowanej zabudowy przylegają do drogi publicznej (1 KD-D), w której planowany jest 
wodociąg gminny, niezależnie od ustaleń niniejszego planu. Wprowadzenie sieci do terenu na 
zasadzie przyłączy lub sieci wewnętrznej będzie w gestii właścicieli działek budowlanych. Plan 
dopuszcza lokalne rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej tzn. studnie (do czasu 
budowy wodociągu), bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe lub przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, lokalne źródła ciepła, dlatego z chwilą przyjęcia planu nie zaistnieje 
natychmiastowa potrzeba poniesienia przez gminę nakładów na realizację niezbędnej 
infrastruktury technicznej. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala została podjęta 14 głosami. Następnie przystąpiono do odczytania rozstrzygnięcia o 
sposobig rozpatrzenia uwag do projektu planu. Rozstrzygnięcie poddano pod głosowanie. W 
głosow2niu jawnym nad przyjęciem rozstrzygnięcia udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za 
jego przyjęciem, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Rozstrzygnięcie przyjęto 14 
glosami. Następnie przystąpiono do odczytania rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
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Pan Kierownik objaśni!, że stan osobowy posterunku w tej dacie to 2 funkcjonariuszy. Odnośnie 

kwestii działań policji dotyczących zabezpieczenia przejazdu kibiców podczas trwania EURO 2012 to 

nadal są opracowywane plany i projekty działań zabezpieczających. 

W związku z brakiem dalszych pytań pani Przewodnicząca podziękowała panu Kierowr.ikowi z 

przedstawienie informacji. 

Ad. 7 
W kolejnym punkcie Pani Janina Powązka - inspektor UG przedstawiła sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy w 2011 

roku (załącznik nr 4 do protokołu) i sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwcziałania 

Narkomanii Gminy Kowiesy w 2011 roku (załącznik nr 5). 

Radni nie mieli żadnych pytań do przedstawionych sprawozdań. Pani Przewodnicząca podziękowała 

pani inspektor za przedstawianie sprawozdań i przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad.8 
W punkcie tym Pani Halina Sikorska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach 

przedstawiła sprawozdanie z działalności GBP w Kowiesach za 2011 rok (załącznik nr 6 do protokołu). 

Radni nie mieli żadnych pytań do przedstawionego sprawozdania. Pani Przewodnicząca 

podziękowała pani Dyrektor za przedstawianie sprawozdań i przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Kowiesach. Omówienia projektu dokonała pani Sekretarz, która wyjaśniła, że z9odnie z 

art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jstjakim jest 

rada gminy nadaje statut tworzonym przez siebie jednostko,m budżetowym. Nadanie nowego statutu 

GOPS w Kowiesach jest konsekwencją zmian w obowiązujących przepisach prawnych stanowiących 

podstawę działania ośrodka - na co wskazał Łódzki Urząd Wojewódzki w zaleceniach pokontrolnych 

po kontroli, która przeprowadził w grudniu ubiegłego roku. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy 

społecznej w Kowiesach, stanowiący załącznik do uchwały, szczegółowo wskazuje podstawy 

działania ośrodka, określa zadania, strukturę i gospodarkę finansowąjednostki. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 

projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14 

radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 

Uchwala została podjęta 14 głosami. 

Pai Przewodnicząca zarządziła 10- minutową przerwę. 

Ad.10 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kowiesy, części wsi Lisna. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje fragment wsi Lisna położony przy drodze łączącej 

wieś Lisna z wsią Chełmce - działki ewidencyjne nr 65 (część), 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70/1, 70/3, 

70/4, 76/1, 76/2, 76/3 (część). Obszar w granicach planu stanowią głównie grunty rolne. Sporządzenie 

przedmiotowego planu nastąpiło w wykonaniu uchwały Nr XXXVll/195/1 O Rady Gminy Kowiesy z dnia 

3 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego tereny wsi Lisna. 

Pan Wójt omówił: 

• procedurę przystąpienia do sporządzenia projektu planu /uzyskano uzgodnienia i opinie 

wymagane przepisami prawa, wyłożono projekt planu do publicznego wglądu/, 

• treść postanowień uchwały /pan Wójt zwrócił uwagę na przeznaczenie terenu pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, minimalną powierzchnię działek 

budowlanych - 2000 m', szerokość frontu działki budowlanej minimum 25,0 ml i rysunek 

planu stanowiący załącznik nr 1 do projektu, 
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ręce sołtysa ze Chrzczonowic Paniom i Panom z kabaretu „Banialuka" za przezabawną część 
artystyczną. 

9. Zostało wydanych ponad 1700 decyzji podatkowych. 
10. W pierwszym okresie naboru tj. od 1 do 29 lutego zostało złożone 213 wniosków o zwrot akcyzy 

zawartej w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. 
11. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na dostawę pospółki żwirowej i równanie dróg. W 

wyznaczonym terminie zostały złożone 3 oferty. 

Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 7 lutego uczestniczyłem w Regnowie w Walnym Zgromadzeniu LGD „Kraina Rawki". 
2. Z Komendantem Miejskiej Straży Pożarnej w Skierniewicach Panem Dariuszem Rosińskim 

spotkałem się w dniu 14 lutego. Rozmowa dotyczyła pozyskania wozu pożarniczego dla OSP 
Jeruzal /aby skasować ostatniego 2uka/, pozyskania średniego wozu dla OSP Paplin oraz sprzętu 
kwatermistrzowskiego, który jest sprawny technicznie i może być przekazany dla OSP. 

3. W dniu 20 lutego byłem w Łodzi na szkoleniu z zamówień publicznych w ubezpieczeniach oraz 
do:;tarczałem dokumenty do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego- wniosek dotyczący 
szkół. 

4. Wspólnie z Panią Krystyną Oziębło brałem udział w posiedzeniu Rady Programowej LGD „Kraina 
Rawki" w dniu 22 lutego w UG Rawa Mazowiecka. 

5. W dniu 2 marca wspólnie z Panią Anna Gwardyńską brałem udział w spotkaniu organizowanym 
pr2ez Powiat Skierniewicki. Celem spotkania było usprawnienie współpracy i podniesienie jakości 
załatwiania spraw inwestorskich w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ochrony 
środowiska oraz gospodarki nieruchomościami. Pragnę nadmienić, że Gmina Kowiesy jest 
liderem w zakresie komunalizacji gruntów. 

6. 12 marca wspólnie z Panią Marią Odziemkowską brałem udział w regionalnym spotkaniu w Rawie 
Mazowieckiej z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi omawiającymi aktualizację 
Planu gospodarki odpadami Województwa Łódzkiego 2012. 

7. W dniu 21 marca byłem w Łodzi na podpisaniu umowy dofinansowującej budowę obiektu 
świetlicowego z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej. W tym dniu również rozmawiałem z 
Zastępcą Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Panem Marcinem Hubar 
odnośnie szans pozyskania dla naszego wniosku na boisko w Jeruzalu dotacji. Uzyskana 
odpowiedź jest niekorzystna dla nas, gdyż prawdopodobnie nie będzie w tym roku pomocy 
finansowej dla obiektów wielofunkcyjnych /tak jak w roku ubiegłym/. 

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawienie informacji między sesjami. Nikt nie zgłosił pytań do 
przedstawionej informacji. Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi za przedstawione 
informacje. 

W związku z kontynuacją podróży służbowej do Warszawy pan Wicemarszałek po złożeniu życzeń 
świątecznych wszystkim obecnym opuścił obrady. Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu 
obrad. 

Ad.6 
Kolejny punkt to przedstawienie przez pana Dominika Jędrykę - Kierownika Posterunku Policji w 
Kowiesach informacji o stanie bezpieczeństwa gminy Kowiesy za 2011 rok (załącznik nr 3 do 
protokołu). Pan Kierownik Posterunku odniósł się również do zadań zespołów interdyscyplinarnych, 
które 2c1jmują się zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zespół ma podejmować takie działania by poprawić 
warunki życia w rodzinie i by dziecko pozostało w rodzinie biologicznej- odbieranie dzieci rodzicom to 
ostatec:mość. 

Pan Wójt zapytał pana Kierownika /w związku z pisemną informacją Komendanta Miejskiego Policji w 
Skierniewicach/ o kwestię zmiany nazwy posterunku na Zespól do spraw Prewencji - jakie to będzie 
miało skutki w odniesieniu do obsady osobowej komórki /2 czy 3 funkcjonariuszy?/ - w piśmie 
zapewniono, że komórka będzie miała dotychczasowy skład osobowy, oraz o działania policji podczas 
przejazdu przez teren naszej gminy kibiców na i z rozgrywek piłkarskich EURO 2012? 

Pan Kierownik wskazał, że nie jest mu znana treść pisma ani data jego wytworzenia. 

Pan Wójt wyjaśnił, że data sporządzenia pisma to 12.03 br. 
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Marszałkowski w Łodzi. Wizytacja sprawdzająca miała miejsce 20 marca br. - wynik jest 
pozytywny. Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał wniosek o płatność do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Kwota dofinansowania /ponad 1 mln zł/ 
winna wpłynąć na konto gminy do końca kwietnia br. 

2. W dniu 13 lutego przeprowadzono kontrolę wniosku o płatność na zadanie „Budowy i rozbudowy 
budynku OSP Jeruzal na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców wsi". Kontrola wypadła 
pozytywnie. Cala kwota dofinansowania wpłynęła na konta Banku Gospodarstwa Krajowego, w 
którym Gmina Kowiesy brała kredyt na finansowanie wyprzedzające tej inwestycji. 

3. Została opracowana dokumentacja „Boiska wielofunkcyjnego w Jeruzalu" i został złożony wniosek 
zamiaru budowy do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Złożyliśmy wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi do Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na 
dofinansowanie tego zadania w 30% tj. 171 tys. złotych. Odpowiedzi pisemnej oclnośnie 
otrzymania dofinansowania jeszcze nie mamy. 

4. W dniu 21 marca podpisałem wspólnie z Panią Skarbnik Gminy Kowiesy umowę na 
dofinansowanie „Budowy świetlicy wiejskiej z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej" z 
Marszałkiem Województwa Łódzkiego. Serdecznie dziękuję Paniom, które ten wniosek we 
wrześniu ubiegłego roku przygotowały: Pani Teresie Słoma- Sekretarz Gminy, Pani Beacie 
Heleniak- Skarbnikowi Gminy i Pani Annie Gwardyńskiej- specjaliście ds. zamówień publicznych i 
inwestycji. 

5. Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kowiesy. 
Została złożona jedna oferta dotychczasowego dostawcy przy cenie wyższej o 0,01 zł netto/1 
kWh. 

li. Sprawy bieżące: 
1. Został dostarczony na nasze drogi destrukt asfaltowy z przebudowanej DK Nr 8 - 3 transze: w 

styczniu w dniach 24 i 25 (Wędrogów, Chrzczonowice), w marcu w dniach od 6 do 9 (Pc,plinek, 
Lisna, Chrzczonowice), w marcu w dniach od 22 do 24 i końcówka 26 marca (Kowiesy, 
Wędrogów, Kowiesy- droga do Franciszkowa, Wycinka Wolska). Ponieważ trwa jeszcze ustalanie 
ilości materiału· na dowożących samochodach w późniejszym terminie podam Państwd ilość 
dowiezionych ton destruktu na poszczególne drogi. Chcę zaznaczyć, że za dowóz nie będziemy 
płacić. Dla pozostałych ilości destruktu zgłoszonego przez sołectwa w ramach funduszu 
sołeckiego - zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie dostawcy. 

2. Zakończyła się kampania zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie Gminy 
Kowiesy. Najlepsza frekwencja druhów członków była w OSP Wola Pękoszewska i OSP Jeruzal. 

3. Został przeprowadzony konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w 
Urzędzie Gminy Kowiesy. Dokumenty aplikacyjne złożyło 13 osób. Po ocenie wstęp1ej do 
następnego etapu nie zakwalifikowały się 2 osoby. Do testu sprawdzającego przeszło 11 osób. Na 
test w dniu 14 marca zgłosiło się tylko 7 kandydatów. Dwie osoby przeszły do dalszego e·;apu tj. 
rozmowy kwalifikacyjnej. Jedna osoba nie zgłosiła się na rozmowę. Kandydatem do zatrudnienia 
jest Pani Agnieszka Hyla z Jeruzala. 

4. W dniu 26 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 
Kowiesy, na którym dokonano wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i 
sekretarza zespołu. 

5. W dniu 14 lutego w biurze notarialnym w Skierniewicach podpisałem akt notarialny zamiany 
działek gruntu z właścicielami żwirowni w Papli nie - 0,0301 m' przekazaliśmy, O, 1583 m' 
pozyskaliśmy /na poszerzenie drogi o 3 m). Koszty podziałów, wyceny i aktu notarialnego obie 
strony poniosły w 50%. 

6. Protokół uzgodnienia z właścicielami stawu w Starym Wylezinie w sprawie odprowadzan,a wód 
poplucznych i renowacji stawu został podpisany w dniu 29 lutego 2012 roku. 

7. W dniu 6 marca w Urzędzie Gminy Kowiesy odbyło się spotkanie z przedstawicielarri JHM 
Development ze Skierniewic w sprawie budowy drogi w Zawadach (droga łącząca DK nr 70 z 
drogą dojazdową przy DK nr 8). Została przekazana nam wstępna dokumentacja tej drogi do 
uzgodnienia zjazdów z właścicielami działek przyległych do tej projektowanej drogi. 
Z właścicielami działek spotkanie odbyło się 19 marca i ich uwagi zostały przekazane 
projektantowi. Jeden z właścicieli działek przyległych do projektowanej drogi złożył pisemny 
sprzeciw budowie tej drogi nie podając jego przyczyny. 

8. W dniu 8 marca odbyło się spotkanie integracyjne Pań z Gminy Kowiesy, wszystkim Paniom, 
które przybyły na tę uroczystość gorąco dziękuję, a szczególne pisemne podziękowania sf:ładam 
na ręce pani sołtys z Jeruzala Paniom z KGW w Jeruzalu, które przygotowały uroczystość, i na 
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Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad. 

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 planowany porządek obrad: 

Porzaclek Sesji: 

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. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Kowiesach o stanie bezpieczeństwa Gminy 

Kowiesy za 2011 rok. 
7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy w 2011 roku i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy w 2011 roku. 

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w 
2011 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Kowiesach. 

1 O. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kowiesy, części wsi Lisna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kowiesy, części wsi Lisna. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz 
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Gminy Kowiesy na 2012 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2012-2015. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2012 rok. 
17. Interpelacje i zapytania radnych. 
18. Wolne wnioski i informacje. 
19. 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 głosowało 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 XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z 
dnia 23 lutego 2012 roku. Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie 
odczytywano. Przy braku uwag do protokołu przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt od 
głosu się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty 14 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 zak:resu zadań inwestycyjnych 
1. Wniosek o płatność na zadanie pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Chełmce, 

Jeruzal, Wólka Jeruzalska" przeszedł pozytywnie weryfikację przeprowadzoną przez Urząd 
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Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 29 marca 2012 roku 

PR OT OKÓŁ Nr XVl/2012 

z XVI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 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 14 

W sesji uczestniczyło 14 radnych według załączonej listy obecności - nieobecna była radna 
Jadwiga Gołębiewska (załącznik nr 1 do protokołu), sołtysi zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2 
do protokołu), Pan Artur Bagieński - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pani Halina Sikorska 
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach, Pan Dominik Jędryka - Kierownik Posterunku 
Policji w Kowiesach, Pani Janina Powązka - Inspektor UG /w I części obrad/. 

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

Ad.1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Barbara Kowalska - Przewodnicząca Rady Gminy, która serdecznie 
powitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Szczególnie ciepło Pani Przewodnicząca i:;owitała 
pana Artura Bagieńskiego - Wicemarszałka Województwa Łódzkiego a następnie oddała panu 
Wicemarszałkowi głos, który serdecznie podziękował za · zaproszenie na dzisiejsze obrady, a 
następnie poruszył kwestie związane z pozyskiwaniem środków unijnych. Pan Wicemarszałek 
wyjaśnił, że środki finansowe z PROW na lata 2007-2013 dla Województwa Łódzkiego na projekty z 
działań „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Podstawowe usługi dla ludności" w łącznej wysokości ok. •J,5 mld 
zł zostały już rozdysponowane (na chwilę obecną można jedynie aplikować wnioski w ramach 
programu „Leader" za pośrednictwem LGD). Rok, dwa przerwy pozwoli i tak już napiętym budżetom 
jst na przygotowanie się do kolejnego okresu programowania. W lipcu najprawdopodobniej będzie już 
znana wysokość środków PROW na kolejne lata. Województwo Łódzkie popiera inicjatywę by nowy 
okres programowania PROW 2014-2020 był kontynuacją obecnego okresu programowania. Pan 
Wicemarszałek podkreślił, że Gmina Kowiesy wykorzystywała każdą możliwość by pozyskać 
dofinansowanie do realizowanych projektów w ramach PROW /w przeciągu ostatnich 3 lat było to 3 
mln zł/. Dzięki środkom unijnym w wielu jst województwa powstały boiska, świetlice, odrestaurowano 
obiekty zabytkowe co zbliżyło nas do państw Europy Zachodniej. Korzystając z okazji pan 
Wicemarszałek podziękował za poparcie jego osoby przez mieszkańców gminy w wyborach 
samorządowych (co przełożyło się na wynik wyborów), pogratulował radnym i panu wójtowi 
korzystnego wyniku wyborów oraz zapewnił o swojej przychylności dla starań naszego samorządu 
mających na celu pozyskanie środków finansowych z UE w trwającej kadencji. 

Następnie głos zabrał pan Wójt, który podkreślił, że w końcu mamy szansę by osobiście podziękować 
panu Wicemarszałkowi za tak naprawdę niezmierzalną pomoc /wcześniejsze ogłaszanie naborów 
umożliwiło lepsze przygotowanie się do aplikacji wniosków, zwiększenie obsady kadrcwej w 
departamencie PROW znacznie skróciło okresy realizacji wniosków o płatność/. Pan Wójt wskazał na 
konieczność wyrównywania szans dla małych samorządów w nowym okresie programowania, gdyż 
gminy takie jak nasza mają ograniczone możliwości budżetowe. Dzięki środkom unijnym udało nam 
się poprawić infrastrukturę drogową i wodociągową gminy, ale wciąż brakuje nam 60 krn sieci 
wodociągowej /w tym miejscu pan Wicemarszałek wskazał na możliwości dofinansowania tego 
rodzaju inwestycji z WFO$ i GW/. Pan Wójt bardzo serdecznie zaprosił pana Wicemarszc.łka na 
uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Paplinie (12.05. br). 

Pan Wicemarszałek podziękował za możliwość uczestniczenia w dzisiejszych obradach i za 
zaproszenie na uroczystość otwarcia świetlicy. 


