
Protokół z XVII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 26 kwietnia 2012 roku 

PROTOKÓŁ NrXVll/2012 

z XVII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 kwietnia 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 15 /w pierwszej części obrad uczestniczyło 14 radnych, w drugiej 
części 15/ 

W sesji uczestniczyło 15 radnych według załączonej listy obecności, sołtysi zgodnie z listą 
obecności (załącznik nr 2 do protokołu), Pan Mirosław Belina - Starosta Powiatu 
Skierniewickiego, Pan Marian Stasik - Kierownik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w 
Skierniewicach, Pani Ewa Pawlak - Radna Powiatu Skierniewickiego, Pan Dominik 
Jędryka - Kierownik Posterunku Policji w Kowiesach. 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy, 
Pani Janina Powązka - Inspektor UG /w I części obrad/. 

Ad.1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Barbara Kowalska - Przewodnicząca Rady Gminy, która 
serdecznie powitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. 

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: 

Porządek 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. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kowiesy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2012 

rok. 
1 O. Wystąpienia zaproszonych gości. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Zamknięcie obrad. 
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Nikt nie wystąpi/ z wnioskiem o zmianę porządku obrad. Porządek obrad poddano pod 
glosowanie. W glosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, 14 radnych glosowało za 
przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Porządek 
został przyjęty 14 glosami. 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 
29 marca 2012 roku. Z uwagi na fakt, iż protokół był przesiany w materiałach treści protokołu 
nie odczytywano. Przy braku uwag do protokołu przystąpiono do jego przyjęcia w drodze 
głosowania. W glosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, nikt nie 
głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty 14 glosami. 

Ad. 5 
Kolejny punkt to informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca 
oddała głos Wójtowi Gminy, który przedstawi/ informację z działalności między sesjami jak 
poniżej: 

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych: 
1. Środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za wykonanie zadania pn. 
,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Chełmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska" 
wpłynęły na konto gminy. 
2. Trwa procedura odbioru rozbudowanej strażnicy OSP na potrzeby społeczno- kulturowe 
mieszkańców wsi Papli n. 
3. Odbył się przetarg na równanie i profilowanie dróg gminnych i dostawa pospółki żwirowej. 
Wpłynęły trzy oferty: 
a) P.P.H.U. ,,SINBUD" z Białej Rawskiej 
- równanie dróg za 1 km- 210 zł netto+ VAT 23% = 258,3 z/ brutto; 
- dostawa pospółki żwirowej za 1 m3

- 35 zł+ VAT 23% = 43,05 zł brutto; 
b) P.H.U. Baraniak Mirosław z Kalenia 
- równanie dróg za 1 km- 700 z/ netto+ VAT 23% = 861 z/ brutto; 
c) P.P.H.U. ,,Beto-Trans" z Radziwiłłowa 
- równanie dróg za 1km- 1000 zł netto+ VAT 23% = 1230 z/ brutto; 
- pospółka żwirowa za 1 m3

- 43 z/+ VAT 23% = 52,89 z/ brutto. 
Umowa została podpisana z firmą P.P.H.U. ,,SINBUD", jej realizacja trwa. 
4. Dzisiaj o godz. 12°0 zostały otwarte oferty wykonawców na wykonanie oświetlenia 
ulicznego w Nowym Lindowie i Jakubowie na istniejącej linii NN oraz budowę nowej linii 
oświetleniowej w Budach Chojnackich. Wpłynęły cztery oferty: 
a) Zakład Robót Elektrycznych, Jan Lankiewicz, Andrespol, Janówka: 
Budy Chojnackie- 33 566,66 zł, Nowy Lindów- 49 085, 41 zł; 
b) PPU ABIR Andrzej Barlak Łowicz: 
Budy Chojnackie- 30 527,06 z/, Nowy Lindów- 25, 076,44 z/; 
c) Usługi Remontowo - Budowlane Instalacje Elektryczne Piotr Koliński Paplin 28 
Budy Chojnackie- 27 500,00 z/, Nowy Lindów- 25 000,00 zł; 
d) WW lnstal- Energetyka Wacław Wojenko Skierniewice: 
Budy Chojnackie- 27 689, 17 z/, Nowy Lindów- 30 473,55 zł. 
5. Zostały przeprowadzone przeglądy gwarancyjne: 
- budynku OSP Jeruzal, 
-drogi Nr 151152E w Pękoszewie, 
- drogi Nr 151154E w Nowym Wylezinie. 
Z przeglądów zostały spisane protokoły z wymienionymi usterkami i wykonawcy mają na 
piśmie określić termin usunięcia usterek. Po tym terminie zlecimy wykonawstwo zastępcze i 
zapłacimy z zabezpieczeń gwarancyjnych. 
6. Jest już ogłoszony przetarg na budowę wiaduktu nad linią kolejową CMK w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1321 E w Nowym Wylezinie przez inwestora tj. PKP PLK. Zakończenie 
budowy to wrzesień 2013 roku. 
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7. Posiadamy już projekt odtworzenia stawu we wsi Stary Wylezin dla potrzeb 
odprowadzania wód pop/ucznych ze stacji uzdatniania wody. Jest również kosztorys 
inwestorski i przedmiar prac do wykonania. 

li. Sprawy bieżące: 
1. Została zakończona kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w Gminie Kowiesy 
- podpisany został protokół, który liczy ponad 120 stron plus załączniki. Zalecenia 
pokontrolne, jeżeli będą, to najwcześniej za dwa miesiące. 
2. W dniach od 3 do 13 kwietnia br. została przeprowadzona kontrola z Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie prawidłowości wydatków z funduszu soleckiego i zwrotu 
akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Kontrola 
przebieg/a bardzo sprawnie, Panowie kontrolujący nie mają żadnych uwag co do realizacji 
tych zadań w Gminie Kowiesy. Dziękuję Pani Beacie Heleniak- Skarbnikowi Gminy i Paniom 
z referatu finansowego za sprawne przekazywanie dokumentów kontrolującym, a przede 
wszystkim za prawidłowe prowadzenie księgowości i finansów w naszej Gminie. 
Podziękowania składam również dla: 
- Pani Teresy Słomy- Sekretarz Gminy, 
- Pani Ewie Pawlak- Kierownikowi GZO, 
- Pani Bogusławie Kwiatkowskiej - Kierownikowi GOPS, 
- Pani Annie Gwardyńskiej- Specjaliście ds. zamówień publicznych i inwestycji w związku z 
kontrolą z RIO w Łodzi, 
- Pani Annie Ka/amajskiej- Nowak w związku z kontrolą z Urzędu Wojewódzkiego w zakresie 
związanym z funduszem sołeckim. 
3. Zostało wydane postanowienie w sprawie zaopiniowania Planu gospodarki odpadami 
województwa łódzkiego 2012 z uwagami. 
4. Została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci 
wodociągowej w obrębach: Che/me, Lisnej, Paplinka, Paplina i Chrzczonowic. 
5. W dniu 2 kwietnia wspólnie z Panami Radnymi: Ireneuszem Bedelek i Wiktorem 
Machałowskim oraz pracownikiem UG - Panią Edytą Adamczyk dokonaliśmy objazdu 
wszystkich zgłoszonych dróg na, które należy dowieść pospółki żwirowej. Został spisany 
protokół z objazdu i obecnie trwa dostawa pospółki żwirowej na wskazane drogi. 
6. We wtorek 24 kwietnia Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach 
z/ożyła do Urzędu Gminy dane do wniosku składanego do WFOŚiGW w Łodzi na 
dofinansowanie edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych na terenie gminy Kowiesy. 
Wczoraj wniosek został podpisany i przesiany do Łodzi. 

lit. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 26 marca wspólnie z Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka brałem udział w 
spotkaniu organizowanym przez Marsza/ka Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2020. Cala diagnoza strategiczna, 
analiza SWOT, Misja, Wizja, Drzewo Celów, Obszary funkcjonalne liczy ponad 900 stron. 
Gmina Kowiesy jest zaliczona do obszaru intensywnego rozwoju rolnictwa. 
2. Ponieważ na terenie gminy Mszczonów powstanie Park edukacji i nauki na 
powierzchni ponad 500 ha /inwestycję realizuje Global Parks Poland Sp. z o.o.I, aby 
zapoznać się z zakresem inwestycji w dniu 11 kwietnia wspólnie z Panem Waclawem 
Adamczykiem Burmistrzem Białej Rawskiej i Panem Krzysztofem Starczewskim - Wójtem 
Gminy Rawa Mazowiecka, bylem na spotkaniu u Pana Grzegorza Kurka- Burmistrza Miasta 
Mszczonów. Oprócz omawiania zakresu inwestycji w ramach parku, został nam pokazany 
teren Wręczy i miejscowości sąsiednich, na których będzie zlokalizowana inwestycja. Pan 
Burmistrz Kurek pokazał nam tereny, które miasto Mszczonów kupi/o od komornika 
(cegielnia „Biały")- ponad 40 ha, gdzie będzie tworzona strefa przemysłowa dla działalności 
uciążliwej dla środowiska. Park edukacji i nauki będzie odwiedzać docelowo 4 mln osób, w 
tym większość w okresie maj- wrzesień. Ponadto czynione są starania uruchomienia stacji 
kolejowej na CMK w miejscowości Koziny, tj. 2 km od Borszyc. 

3 



Protokół z XVI/ Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 26 kwietnia 2012 roku 

Po spotkaniu z Burmistrzem Mszczonowa wspólnie ustaliliśmy, że każda gmina osobno 
złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o wyodrębnienie obszaru rozwoju 
zaplecza dla parku edukacji i nauki obejmującego Gminy: Kowiesy, Biała Rawska i Rawa 
Mazowiecka. 
3. W dniu 4 kwietnia wspólnie z Panią Teresą Słoma Sekretarz Gminy bylem w Łodzi w 
Urzędzie Marszałkowskim z zaproszeniami na uroczystość w Paplinie w dniu 12 maja oraz 
dostarczyliśmy dokumenty. 
4. Z Panem Micha/em Staniakiem- Wójtem Gminy Puszcza Mariańska spotka/em się w dniu 
5 kwietnia w Puszczy Mariańskiej. Dokonaliśmy wymiany doświadczeń przy bieżącej pracy i 
problemów do rozwiązania na styku naszych gmin. Ponadto zostałem zapoznany z planami 
budowy centrum handlowego na terenie miejscowości Karnice. 
5. Z Panem Włodzimierzem Ciokiem - Wójtem Gminy Nowy Kawęczyn spotka/em się w 
Kowiesach w dniu 3 kwietnia. Omówiliśmy sprawy bieżących inwestycji na terenach 
przyległych do naszych gmin. 
6. W dniu 18 kwietnia brałem udział w spotkaniu organizowanym w biurze poselskim w 
Skierniewicach przez Panią Krystynę Ozgę dla wójtów i burmistrzów z powiatu 
skierniewickiego i rawskiego. Pani Poseł wspólnie z mecenasem Janem Prątkiem 
przedstawili nam bieżące procesy legislacyjne ustaw mających wpływ na działalność 
samorządu terytorialnego. Natomiast uczestnicy zgłosili swoje uwagi do ostatnich ustaw, 
które generują koszty po stronie samorządów. Zostało ustalone, że takie spotkanie odbywać 
się będzie raz na pól roku i następne będzie w październiku. 
7. W dniu 17 kwietnia na terenie Gminy Kowiesy by/ Pan Mirosław Belina - Starosta Powiatu 
Skierniewickiego wraz z Panem Leszkiem Robaczewskim- pracownikiem Wydziału Dróg. 
Przedstawi/em wszystkie uwagi, jakie Państwo radni i sołtysi wsi zgłaszają na sesjach rady 
gminy. Dokonaliśmy wspólnie objazdu tych miejsc i prosiłem o realny harmonogram prac. 
Pan Starosta przyjął zaproszenie na dzisiejszą sesję rady Gminy Kowiesy i przybędzie ok. 
godziny 14.00. 

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

Ad.6 
W kolejnym punkcie Pani Janina Powązka - inspektor UG przedstawi/a sprawozdanie z 
realizacji Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2011 roku - załącznik nr 3 do protokołu. 

Radni nie mieli żadnych pytań do przedstawionego sprawozdania. Pani Przewodnicząca 
podziękowała pani inspektor za przedstawianie sprawozdań i przesz/a do kolejnego punktu 
obrad. 

Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Omówienia projektu 
dokona/ Pan Wójt, który wyjaśni/, że przedmiotowa nieruchomość z lokalizacją studni 
zostanie zakupiona na rzecz Gminy Kowiesy z przeznaczeniem na powiększenie 
sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 76/1 i 76/2 stanowiącej własność Gminy 
Kowiesy. Na działce nr 76/2 o pow.0,0400ha znajduje się budynek z lokalami socjalnymi 
gminy, w których zamieszkują dwie rodziny. Działka nr 76/1 o pow.0,01 ha stanowi dojazd. 
Najem lokali trwa od 2007 roku. Mieszkańcy budynku korzystają ze studni znajdującej się na 
działce Państwa Jadwigi i Sławomira Błaszczyk, którzy w 2011 roku złożyli ofertę sprzedaży 
studni wraz z częścią gruntu. Wcześniejsze nabycie nieruchomości nie było możliwe z uwagi 
na korzystanie przez właścicieli z programu wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych. 
Pan Wójt nadmieni/, że został dokonany podział w wyniku, którego powstała działka nr 76/5 
o pow. O, 1153 ha z przeznaczeniem na powiększenie działki nr 76/2 i 76/1 w celu 
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poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości i korzystania ze studni. Cena 
nieruchomości została ustalona w wyniku negocjacji na posiedzeniu komisji w dniu 28 marca 
br i wynosi 15 000,00 z/ brutto. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy jest konieczne ze 
względu na korzystanie mieszkańców budynku socjalnego ze studni jako jedynego źródła 
wody (brak wodociągu). Zgodnie z Zasadami gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność gminy Kowiesy zgoda Rady Gminy jest wymagana w razie nabycia 
nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 5.000,00 z/. Pan Wójt nadmieni/, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady gminy biorących udział 
we wczorajszym posiedzeniu komisji. 

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 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzyma/. Uchwala została podjęta 14 glosami. 

Ad. 8 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. 
Omówienia projektu dokona/ pan Wójt, Który wyjaśni/, że uchwalą Nr XXXVlll/204/10 Rady 
Gminy Kowiesy z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy objęte były trzy 
obszary: w Zawadach - zal. Nr 1, Woli Pękoszewskiej - zal. Nr 2 i Chrzczonowicach - zal. Nr 
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi postanowieniem znak 
GDDKiA OŁ.Z-3-vk-439-RM.8-02/11 z dnia 02.03.2011 r. odmówiła uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dla w/w obszarów, w 
tym dla obszaru objętego zal. Nr 1 ze względu na skomunikowanie terenów produkcyjnych z 
drogi serwisowej, której parametry nie są dostosowane do obsługi ruchu ciężarowego o 
dużym natężeniu. W związku z powyższym konieczna by/a zmiana w/w uchwały, polegająca 
na skreśleniu terenu objętego załącznikiem Nr 1 i wyłączenia go z granic przedmiotowego 
projektu planu. Pan Wójt nadmieni/, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 
przez członków komisji rady gminy biorących udział we wczorajszym posiedzeniu komisji. 

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 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzyma/. Uchwala została podjęta 14 glosami. 

Ad.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kowiesy na 2012 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik. Zmiany dotyczą otrzymania ostatecznych kwot 
subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz decyzji na 
dotację z budżetu państwa na zwrot akcyzy i pomoc materialną dla uczniów dla uczniów. 

- Zwiększenie subwencji oświatowej - 73.568,00 z/, które przeznacza się na zmniejszenie 
planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 33.856,00 z/, zwrot 
nadpłaconej subwencji ogólnej w roku 2011 - 7.565,00 z/ (po kontroli RIO), dofinansowanie 
zadań oświaty - 32.147,00 z/ (w tym na zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Turowej Woli - ale ostateczna kwota zwiększenia wyliczona będzie po 
otrzymaniu tzw. ,,metryczki subwencji oświatowej z MEN"). 
- dotacja na zwrot akcyzy z paliwa rolniczego - 101.066,05 z/, 
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów - 5. 726,00 z/. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do 
odczytaniu projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział 
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wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowa/o za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzyma/. Uchwala została podjęta 14 glosami. 

Pani Przewodnicząca zarządzi/a 10- minutowa przerwę w obradach. 

Ad.10 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Na obrady przybyła radna Dorota Powązka- spóźnienie by/o wynikiem trudności 
komunikacyjnych /wypadek na OK nr 81 

Pani Przewodnicząca powita/a przybyłych na obrady: Pana Mirosława Belinę - Starostę 
Powiatu Skierniewickiego, Pan Mariana Stasika - Kierownika Wydziału Dróg Starostwa 
Powiatowego w Skierniewicach, Panią Ewę Pawlak - Radną Powiatu Skierniewickiego, 
Pana Dominika Jędrykę - Kierownika Posterunku Policji w Kowiesach. 

Ponieważ nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań wobec Pani Przewodnicząca przesz/a 
do kolejnego punktu obrad. 

Ad.11 
Kolejny punkt to wystąpienia zaproszonych gości. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśni/, że od przyszłego miesiąca będzie 
zmiana kierownictwa komórki policji w naszej gminie. Dotychczasowy kierownik w związku z 
awansem przechodzi do KMP w Skierniewicach a nowym kierownikiem posterunku będzie 
pan Sławomir Kalisiak - były Kierownik Posterunku Policji w Głuchowie. Pan Wójt w imieniu 
swoim, Rady Gminy i wszystkich mieszkańców podziękował Panu Dominkowi Jędryce
Kierownikowi Posterunku Policji w Kowiesach, za długoletnią pracę /od 2005 roku/ na rzecz 
mieszkańców naszej gminy i wręczy/ mu pamiątkowy album. 

Pan Dominik Jędryka podziękował za słowa uznania i zaznaczy/, że okres służby na 
posterunku w Kowiesach pozwoli/ mu na zdobycie ogromnego doświadczenia policyjnego. 
Propozycja objęcia kierownictwa posterunku w 2007 roku dla policjanta z jedynie 4- letnim 
okresem służby by/a ogromnym wezwaniem ale by/ to czas dobrze wykorzystany. Następnie 
pan Kierownik odniósł się do stanu bezpieczeństwa gminy. Zmniejszenie się stanu 
osobowego posterunku o jednego funkcjonariusza wpłynie na pracę ca/ej komórki ale 
bezpieczeństwo gminy nie jest zagrożone bo pracują na to nie tylko policjanci z tutejszego 
posterunku ale też funkcjonariusze z innych wydziałów KMP. Pan Dominik Jędryka na 
zakończenie zaznaczy/, że co prawda zmienia miejsce pracy ale nadal pozostaje 
mieszkańcem naszej gminy i zawsze będzie służy/ pomocąjej mieszkańcom. 

Pani Przewodnicząca poprosi/a o zabranie głosu pana Mirosława Belinę- Starostę Powiatu 
Skierniewickiego. 
Pan Starosta podziękował za zaproszenie na dzisiejsze obrady a następnie przedstawi/ 
ogólnie zakres zadań powiatu jako jst. Powiat wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in.: edukacji publicznej /szkoły 
ponadgimnazjale i problem zmniejszającej się subwencji związany ze spadkiem liczby 
uczniów, koszty tworzenia i utrzymywania szkól - Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych 
rozbudowany w 2009 r. kosztowa/ aż 3,5 mln z//, promocji i ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej /placówki opiekuńczo- wychowawcze, Dom Dziecka w Strobowie, PCPR, piecza 
zastępcza/, wspierania osób niepełnosprawnych, geodezji, gospodarki nieruchomościami, 
rolnictwa i ochrony środowiska, gospodarki wodnej, transportu i komunikacji, administracji 
architektoniczno-budowlanej, sprawy kultury /biblioteki, muzeum im. Władysława Reymonta 
w Lipcach Reymontowskich/, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku 
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pracy /zadania realizowane przez PUP/, dróg publicznych /256 km dróg powiatowych, 
wydatki tylko na odśnieżanie są rzędu 0,5 mln z//. Powiat wydaje 12 tys. decyzji 
administracyjnych /zezwoleń/ rocznie. W starostwie jest zatrudnionych 65 osób. Na 2012 rok 
rada powiatu uchwaliła budżet w wysokości 17,5 mln zł a niektóre gminy z terenu powiatu 
mają przyjęte większe budżety /gmina Maków, gmina Skierniewice/. Perspektywy biorąc pod 
uwagę wyczerpanie się środków unijnych z mijającego okresu programowania i kryzys 
gospodarczy nie są zachęcające. Na zakończenie pan Starosta wyraził ubolewanie, że w 
ubiegłej kadencji samorządowej nie były realizowane inwestycje ma drogach powiatowych 
przebiegających przez teren gminy Kowiesy - brak przedstawiciela gminy w radzie powiatu. 
Inwestycje drogowe przeprowadzano m.in. w gminie Nowy Kawęczyn, gminie Skierniewice. 
Większość tych wydatków inwestycyjnych by/a pokryta ze środków własnych powiatu 
/kredyty/. Kredyt zaciągnięto także na budowę hali sportowej, której budowę powiat 
zakończy/ w roku ubiegłym. Powiat Skierniewicki ziemski nie ma w swej strukturze 
miasteczka, a w rywalizacji Powiat Skierniewice - Miasto Skierniewice /powiat grodzki/ 
wygrywa miasto. Pan Starosta następnie oddal głos panu Marianowi Stasikowi -
Kierownikowi Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego. 

Pan Kierownik omówi/ po kolei kwestie związane z zagadnieniem utrzymywania dróg 
powiatowych, na które wskazano w piśmie zapraszającym na dzisiejsze obrady: 
a) Wydatki poniesione na drogi powiatowe z terenu gminy Kowiesy w 2011 roku w 

odniesieniu do planowanych wydatków zawartych w informacji pana Wicestarosty NI 
Sesja Rady Gminy Kowiesy/ - zaplanowano 79.250 z/, wykonano - 62.756 z/. Tabela 
przedstawiająca zakres prac wykonanych od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. na drogach 
powiatowych w gminie Kowiesy stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Pan Kierownik 
zaznaczy/, ze cześć prac wykonano na własnym sprzęcie i własną silą roboczą; 

b) Wydatki poniesione w 2011 roku na drogi powiatowe w innych gminach powiatu -
zestawienie tabelaryczne wraz z kosztami materia/ów stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu; 

c) Kwestia odszkodowania za realizację wiaduktu w ciągu drogi powiatowej 1321E- powiat 
nie otrzyma/ takiego odszkodowania; 

d) Inwestycja drogowa zrealizowana w 2010 roku w ciągu drogi powiatowej 1335E w 
obrębie Chojnata: wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 654,20 mb i zatoczka 
postojowa, koszt- 261.289, 15 z/ brutto a łącznie z wydatkami poniesionymi na mapy, 
nadzór budowlany - 271.032, 15 z/ brutto. 

e) Wysokość odszkodowania za grunty wywłaszczone w związku z przebudową DK nr 8 / 2 
decyzje wojewody/: 

• 146.486 z/ i 
• 421.204 z/. 

f) Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w 2012 r. - gmina Kowiesy. 
Pan Kierownik zaznaczy/, że na 2012 rok zaplanowane są jedynie inwestycje drogowe w 3 
gminach. Wiąże się to nie tylko z ogólną kondycją finansową powiatu ale i z zużytym i 
zamortyzowanym sprzętem z lat 2002-2006 oraz dużymi kosztami wynajmowanego sprzętu. 
Ostatnio zakupiono koparko-ładowarkę łącznie z przyczepą, wskazany jest zakup dużego 
ciągnika dla zapewnienia transportu. Jeżeli będzie możliwe rozbrygadowanie, prace w 
terenie nie będą kończyły się jak dotychczas o 15. Samo koszenie poboczy po obu stronach 
265 km dróg powiatowych zajmuje bardzo dużo czasu. Pod znakiem zapytania stoi także 
sprawa destruktu, który powiat mia/ otrzymać od GDDKiA. 
Na 2012 rok w gminie Kowiesy zaplanowano wykonanie poszerzenia poboczy przy drodze 
powiatowej w Paplinie oraz remonty bieżące dróg. Niestety z budżetu wypadły prace 
wykonywane paczem do grysowania z emulsją. 
Pan Kierownik wskazał na największe problemy związane z drogami powiatowymi w naszej 
gminie: 

• Zaśmiecanie poboczy i rowów - z samego odcinka drogi Turowa Wola - Podlesie 
zebrano 2 kontenery śmieci. 
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Pani Sołtys Michałowic wskazała, że to przejeżdżający ta drogą wyrzucają śmieci 
do rowów; 

• Przepusty na zjazdach- ich brak lub niedrożność. W Mokrej Lewej mieszkańcy 
sami kupowali przepusty a powiat je montowa/. 

• Ubytki w poboczach. 
Pan Kierownik wskazał, że utrzymywanie dróg zimą w ostatnim sezonie było 
przeprowadzane bardzo sprawnie bo wykonywała je większa liczba wykonawców - firma 
wykonująca odśnieżanie w gminie Kowiesy odśnieżała drogi także w gminie Nowy Kawęczyn 
a bazę mia/a w miejscowości Stara Rawa. 
Na tym pan Kierownik zakończył swoje wystąpienie. 

Następnie głos zabrał Pan Wójt, który wskazał, że porównując dane dotyczące odszkodowań 
za grunty wywłaszczone w związku z przebudową DK nr 8 i koszt inwestycji drogowej w 
Chojnacie, to powiat nie wywiązał się z danej nam obietnicy - inwestycje drogowe w gminie 
miały zamknąć się w kwocie odszkodowania /tak nam obiecał starosta poprzedniej kadencji 
rady powiatu/ a w rzeczywistości kwota wydatkowana nie przekroczyła nawet 50% 
otrzymanych sum z odszkodowań. Mamy najgorszy stan dróg powiatowych w powiecie. 
Może dzięki takim spotkaniom jak dziś i temu, że mamy swojego przedstawiciela w radzie 
powiatu, powiat w przyszłości zrekompensuje nam tą niedotrzymaną obietnicę. W kwestii 
destruktu dla powiatu z GDDKiA pan Wójt wyjaśni/, że po długim weekendzie majowym ma 
umówione spotkanie z panem Chojnackim - Kierownikiem Rejonu w Łowiczu GDDK i A i na 
spotkaniu tym poruszy tę sprawę. Istnieje również alternatywne rozwiązanie - firma Wotex 
ma na tartaku w Kowiesach złożone 15 tys. ton destruktu i będzie możliwość odkupienia od 
niej materiału. 

Radny Mariusz Antos zauważy/, że droga od skrzyżowania w Jeruzalu w stronę Raducza 
ma odtwarzane pobocza a co z 1 częścią tej drogi, gdzie jedynie usunięto zakrzaczenia /od 
DK nr 70 do Jeruzala/? 

Pan Marian Stasik wskazał, że w związku z tym, że nie ma chętnych do odbioru gałęzi a nie 
można ich spalić to będą musiały zostać rozdrobnione maszyną. Bliżej jesieni może pojawi 
się możliwość odwodnienia tej drogi. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zapytał, czy w związku z tym, że nie dotrzymano 
obietnicy zwianej z zainwestowaniem odszkodowania za grunty wywłaszczone w związku z 
przebudową DK nr 8 w drogi powiatowe na naszym terenie i tym, że nie wydatkowano na 
wydatki drogowe w 2011 roku całej planowanej na drogi powiatowe w naszej gminie kwoty, 
czy istnieje jakaś realna szansa na to, by do końca obecnej kadencji zaplanować porządną 
inwestycję drogową w gminie Kowiesy? 

Pan Starosta wskazał, że z uwagi na zadłużenie powiatu - ok. 20%, nie może niczego 
obiecywać. 

Radna Dorota Powązka zasygnalizowała konieczność naprawy drogi powiatowej w 
Chojnacie na zakrętach od p. Rybickich w stronę torów- popękana nawierzchnia i rozlewisko 
wodne podczas deszczy. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę na niebezpieczną zmianę organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu w Turowej Woli, ubytki nawierzchni na skrzyżowaniu i na uszkodzony 
przepust. 

Pan Marian Stasik zapewnił, że przepusty w Turowej Woli i w Starym Wylezinie zostaną 
naprawione. Natomiast położenie nakładki tam gdzie jest to konieczne i gdzie grys nie zdaje 
egzaminu być może zostanie dołączone do jakiejś większej inwestycji. Takim wrażliwym 
odcinkiem drogi powiatowej jest m.in. odcinek w Jeruzalu na zakrętach do mostu. 
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Pan Starosta dodał, że samorządy nie mogą zaciągać kredytów na wydatki bieżące, jak 
również samorząd nie może uchwalić budżetu, jeśli wydatki bieżące przewyższają dochody 
bieżące. Aż 60% powiatów w roku przyszłym może mieć ten problem. 

Radna Zuzanna Dudziak wskazała na konieczność naprawy drogi w Woli Pękoszewskiej 
naprzeciwko sklepu - woda wymyła nawierzchnię do „gołych kamieni", brak odpływu wody. 

Sołtys Bolesław Wacławek zwrócił uwagę na konieczność lustracji drogi od Woli 
Pękoszewskiej do budowanego wiaduktu na Franciszkowie - ubytki nawierzchni /asfalt w 
niektórych miejscach wyrwany do bruku/ spowodowane dużym natężeniem ruchu pojazdów 
w związku z przebudową OK nr 8, brak rowu po prawej stronie drogi i woda zalega na 
drodze, rozlewisko na odcinku łączącym tą drogę z drogą dojazdową przy przebudowywanej 
trasie. 

Pan Marian Stasik obieca! przeprowadzić lustrację wszystkich odcinków dróg powiatowych 
wskazanych przez radnych i sołtysów. 

Radna Dorota Powązka zapytała pana Starostę, czy wzrosną nakłady powiatu na pomoc 
dla osób niepełnosprawnych? Jaka będzie wysokość wkładu własnego np. na zakup pomocy 
dla osoby niepełnosprawnej? 

Pan Starosta wyjaśnił, że zadania dotyczące wspierania osób niepełnosprawnych 
realizowane są przede wszystkim przez PCPR. Mamy zaplanowane środki na tworzenie 
nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych /40 tys. zł - realizacja przez PUP/, na 
turnusy rehabilitacyjne, czekamy również na realizację programu „Aktywni". 

Radna Dorota Powązka wskazała, że wysokość wkładu własnego na zakup sprzętu 

komputerowego dla osoby niepełnosprawnej wynosiła w roku ubiegłym 40%, podczas gdy w 
innych powiatach 20%. 

Pan Starosta zdziwił się uznaniowością przyznawania środków i obieca! odpowiedzieć pani 
Radnej na postawione pytanie jak najszybciej po uzyskaniu informacji w tej kwestii. 

Następnie pan Starosta wskazał na trudności z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez 
samorządy - zmiana zasad przy „Schetynówkach", wyczerpanie się środków unijnych z 
kończącego się okresu programowania, możliwość uruchomienia niewielkiej ilości środków z 
rezerwy Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Pan Starosta wskazał na to, że dobrym 
rozwiązaniem byłaby partycypacja gmin w inwestycjach drogowych dotyczących dróg 
powiatowych /porozumienia/. Na tym pan Starosta zakończy! swoje wystąpienie. 

Ad.12 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Pan Wójt: 

• 

• 

• 

przypomniał radnym o mijającym 30 kwietnia terminie na składanie oświadczeń 
majątkowych, 

poinformował, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło 
termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: ,,Małe projekty", 
„Odnowa i rozwój wsi", ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętych 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Termin składania 
wniosków: od dnia 12 kwietnia 2012 r. do dnia 10 maja 2012 r. Gmina do „Odnowy 
wsi" będzie składać wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jeruzalu. 
dowożenie ziemi z przebudowy DK nr 8 na grunty prywatne - niszczenie przepustów i 
kwestia odpowiedzialności osób prywatnych związana ze składowaniem nadwyżek 
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ziemi z przebudowy stanowiących odpady /brak zezwoleń na składowanie i odzysk 
odpadów/, 

• problemy związane z przebudową DK nr 8 - przepełnione zbiorniki na wody opadowe 
po ulewnych deszczach /zapewnienia wykonawcy, że wszystko zrobiono zgodnie z 
dokumentacją i po zakończeniu wszystkich prac będzie działało bez zarzutów/, 

Na zakończenie pan Wójt zaprosił wszystkich obecnych na uroczystość obchodów 90- lecia 
OSP Paplin połączonej z nadaniem jednostce sztandaru i uroczystym otwarciem świetlicy 
wiejskiej. 

Sołtysi otrzymali: 
• Informację dotyczącą bezpłatnych warsztatów pn. ,,Przedsiębiorczość kobiet 45+"' 
• Wydruk z bazy umów i decyzji /PROW, woj. łódzkie/ 
do przekazania mieszkańcom sołectw. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

Ad.13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknę/a posiedzenie XVłl 
Sesji Rady Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 15.30 

Protokołowała: 
\ ' ' \ ' / L, ,,,Jl/,\ \1,- P0'

Anna Kałamajska-Nowak 
I 

Przewodnicząca 

Rady Gm~Kowiesy 

/-/ Ba~~Kowalska 


