
Protokół z XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 19 lipca 2012 roku 

PROTOKÓŁ Nr XIX/2012 

z XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 lipca 2012 roku w sali konferencyjnej 

Początek Sesji godzina 9.00 

Zakończenie Sesji godzina 10.30 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 13 

Urzędu Gminy Kowiesy 

W sesji uczestniczyło 13 radnych według załączonej listy obecności - nieobecna była radna Jadwiga 
Gołębiewska i radny Wiktor Machalewski, w punkcie od 1 do 3 obecnych było 11 radnych, w trakcie 
punktu 4 obrad przybyli radni: Cezary Żukowski i Mariusz Antos. 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy. 

Ad.1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Barbara Kowalska - Przewodnicząca Rady Gminy, która serdecznie 
powitała 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 11 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2012-2015. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 

Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku. Porządek obrad poddano pod głosowanie. W 
głosowaniu jawnym udział wzięło 11 radnych, 11 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie 
głosował przeciwko, nikt od głosu się nie wstrzymał. Porządek obrad został przyjęty 11 głosami. 

Ad.4 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2012-2015. 

Na obrady przybył radny Cezary :Żukowski. 

Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik wyjaśniając, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie dostosowania planowanych wysokości budżetowych 
na rok 2012: 

• dochody zwiększa się o kwotę 54.100,00 zł, 
• wydatki zwiększa o kwotę 54.100,00 zł. 

Na obrady przybył radny Mariusz Antos. 
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W załączniku przedsięwzięć wprowadza się zadanie realizowane z udziałem środków z UE, z 
programu PO KL pn.,, Indywidualizacja nauczania uczniów klas 1-111 w gminie Kowiesy", objęte 
umową z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na sfinansowanie w łącznej kwocie 30.000 zł (w tym: 
kwota 20.100,00 zł w roku 2012 i kwota 9.900,00 zł w roku 2013). 

Radni nie wnieśli żadnych uwag 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 wstrzyma!. 
Uchwala została podjęta 13 glosami. 

Ad.5 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik. 
Dochody zwiększa się o kwotę 54.100,00 zł, która wynika z następujących tytułów: 

• dotacji z funduszy UW program POKL na zajęcia w szkole podstawowej w Kowiesach kl. 1-111, 
na rok 2012 w kwocie 20.100,00 zł, na rok 2013 -9.900,00 zł. 

• dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 34.000,00 zł na utworzenie ogródka dydaktycznego 
przy gimnazjum w Jeruzalu. 

W wydatkach oświaty zabezpiecza się środki na zadanie z edukacji ekologicznej w szkole w 
Kowiesach w kwocie 21.314 zł - środki te będą przyjęte do dochodów budżetu po podpisaniu umowy 
dotacji w WFOŚ i GW w Łodzi. 
W załączniku inwestycyjnym doprecyzowuje się nazwy zadań inwestycji drogowych. 

Radni nie wnieśli więcej uwag 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. 6 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Andrzej Krajewski zasygnalizował konieczność usunięcia 3 drzew zlokalizowanych przy 
drodze w Chrzczonowicach kolo p. Matuszewskich /drzewa spróchniałe zagrażające bezpieczeństwu 
ruchu drogowego/. 
Pan Wójt zapewnił, że wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzew zostanie wystosowany 
do Starostwa. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał o możliwość lokalizacji wiatraka prądotwórczego w 
Chrzczonowicach - jeden z mieszkańców chciałby postawić takie urządzenie na swojej działce i z 
tego co mówił, zapewniłby prąd dla pozostałych mieszkańców. 
Pan Wójt wyjaśni!, że lokalizacja wiatraka prądotwórczego jest uwarunkowana m.in. oddziaływaniem 
akustycznym. Obecnie obowiązujące standardy akustyczne środowiska wynikają z rozporządzenia w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Turbina, która miałby zapewnić prąd dla 
mieszkańców części Chrzczonowic, musiałby być zlokalizowana w odległości 500 m od zabudowań. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał o utwardzoną destruktem drogę na Chrzczonowicach - czy już 
została odebrana? Radny wskazał również, że spotkał się z opinią, że podbudowa tej drogi została 
wykonana ze „słabego" materiału. 
Pan Wójt poinformował, że podbudowę tej drogi stanowi przemielony gruz betonowy z 
przebudowywanej DK nr 8 i żwir /pierwotnie miała być wykonana podbudowa żwirowa/. Pan Wójt 
wskazał, że na przedmiotowej drodze mamy ograniczenie tonażowe pojazdów. Drogi utwardzane w 
ramach porozumienia z 2009 r. będą nam przekazywane przez GDDK i A Oddział w Łodzi a nie przez 
wykonawców. 

Radny Andrzej Krajewski zasygnalizował problem braku wyjazdu mieszkańców Chrzczonowic na 
trasę spowodowane pracami polegającymi na montażu ekranów dźwiękochłonnych /mieszkańcy 
chcąc dojechać do Kowies muszą kierować się na Stary Wylezin/. 

Radny Bogdan Mioduszewski zapylał, kiedy zostanie położony destrukt dla utwardzenia przepustów 
przy wyremontowanej w roku ubiegłym drodze w U laskach? 
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Pan Wójt zapewnił, że wystąpimy w tej sprawie do wykonawcy. 
Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wskazał, że przy odbiorze drogi uzgodniono, że zostanie to 
wykonane. 

Radny Cezary Żukowski zasygnalizował konieczność usunięcia akacji rosnących przy drodze w 
Nowym Lindowie kolo p. Strzeleckiego - gałęzie powodują, że kierowcy są zmuszeni je omijać i 
zmieniają przebieg drogi. Radny zasygnalizował również problem wyrzucania śmieci przy drodze 
powiatowej na odcinku z Turowej Woli jadąc w stronę Białej Rawskiej /kierowcy podrzucają śmieci do 
nieoczyszczonych rowów/. 
Pan Wójt wyjaś~ił, że 3 drzewa robinii akacjowej w Nowym Lindowie rosną na gruntach prywatnych. 
Radny Cezary Zulcowski wskazał, że rosną już poza siatką p. Strzeleckiego. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zasygnalizował konieczność wycięcia przyrostów lipy w 
Turowej Woli przy krzyżu. 
Pan Wójt wyjaśnił, że z uwagi na warunki pogodowe nasi robotnicy gospodarczy grysem z emulsją 
uzupełniali ubytki w nawierzchniach dróg, obecnie jeden z pracowników przebywa do końca miesiąca 
na urlopie wypoczynkowym. Na terenie gminy mamy wiele długich odcinków dróg, przy których 
zakrzaczenia wymagają usunięcia np. droga Paplinek - Lisna. Do usunięcia są również drzewa na 
działce w Chrzczonowicach, na którą uzyskaliśmy decyzję o ustaleniu kierunków rekultywacji. Wczoraj 
pracownicy Starostwa dokonali oględzin na gruncie. Decyzja zezwalająca na wycinkę powinna być 
wydana w tym miesiącu. Pan Wójt zapewnił, że wskazane przez radnych zakrzaczenia zostaną 
usunięte w następnym tygodniu. 

Radna Dorota Powązka zapytała o zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. 
Pan Wójt wyjaśnił, że na miesiąc sierpień /23, 24 i 25 sierpnia/ planowany jest odbiór zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Będą punkty zbiórki u sołtysów w określonych dniach i godzinach, na 
placu przy UG będą też wystawione kontenery przez 3 dni. W przypadku osób starszych czy większej 
ilości sprzętu firma będzie dojeżdżała na miejsce. Zostanie opracowany harmonogram odbioru i 
mieszkańcy otrzymają informacje dotyczące tej akcji. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego jest nieodpłatna natomiast w przypadku zbiórki odpadów wielkogabarytowych do 
każdej tony musielibyśmy dopłacić 500 zł. Na dzień dzisiejszy nie mamy na to środków. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zapytał o kwestię chodnika w Kowiesach? 
Radna Wiesława Olszewska wyjaśniła, że 4 lipca miało miejsce spotkanie, na którym ustalono, że 
mieszkańcy, których ogrodzenia są zlokalizowane w pasie drogowym w terminie 2 tygodni od 
spotkania mieli się określić czy są zainteresowani kupnem gruntów lub ich dzierżawą, czy przesuną 
naniesienia na grunty stanowiące ich własność. 
Pan Wójt wskazał, że na dzień dzisiejszy swoje pisemne stanowisko w tej kwestii zajęły 2 osoby. Od 
zakupu gruntów, z uwagi na to, że są to tereny zabudowane, należy opłacić podatek od wzbogacenia 
/2% wartości nieruchomości/. Zainteresowani nie mają możliwości zasiedzenia gruntów - zbyt krótki 
okres posiadania. Na spotkaniu wszyscy obecni otrzymali mapki wskazujące punkty graniczne 
nieruchomości. Musimy być konsekwentni - 2 mieszkańców Kowies bliżej OK nr 8, których ogrodzenia 
zlokalizowane są w drodze chcieli wykupić grunty i nie wyrażono na to zgody w ubiegłym roku. Jeżeli 
teraz wyrażamy zgodę na zmniejszenie szerokości pasa drogowego to musi to dotyczyć wszystkich 
właścicieli działek przy przedmiotowej drodze. Te same zasady musimy stosować do wszystkich. 
Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wskazał, że skoro chodnik będzie wykonywany po lewej 
stronie drogi /przemieszczając się w kierunku budynku ośrodka zdrowia/ to mieszkańcom, którzy mają 
ogrodzenia w drodze po prawej stronie należy dać więcej czasu na przemyślenie tej kwestii /mają 
podjazdy, ogródki warzywne, ogrodzenia na tym gruncie/. 
Radny Andrzej Krajewski zapytał o szerokość drogi, przy której ma być usytuowany chodnik. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jest to 20 m. 

Radny Cezary Żukowski poprosił o wyjaśnienie kwestii zlokalizowania lamp oświetleniowych na 
nowym oświetleniu ulicznym w Nowym Lindowie - dlaczego oprawy oświetleniowe są zamontowane 
tylko przy posesjach? 
Pan Wójt wyjaśnił, że jest to zgodne z tym co ustaliła rada gminy w 2007 roku, gdy była wykonywana 
modernizacja oświetlenia ulicznego - na terenie zwartej zabudowy oprawy są montowane na co 
drugim slupie, na terenie zabudowy rozproszonej przy posesjach i skrzyżowaniach. 
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Radny Andrzej Krajewski poinformował, że rozmawiał już z konserwatorem o kwestii zamontowania 
lampy oświetleniowej na osiedlu w Kowiesach /przy zakręcie/. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał, czy firma VAN na Chrzczonowicach będzie wykupywać grunty 
sąsiednie? 

Pan Wójt wskazał, że nie ma żadnych informacji w tej sprawie. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy nie ma możliwości utwardzenia destruktem wjazdu 
na teren szkoły w Turowej Woli? Jedna przyczepka w zupełności wystarczy. 
Pan Wójt wyjaśnił, że utwardzenie wjazdu będzie możliwe po wykonaniu prac związanych z 
położeniem kostki chodnikowej. Wcześniejsze utwardzenie wjazdu mogłoby zostać zniszczone 
podczas prowadzenia prac. 

Radna Dorota Powązka wskazała, że od niektórych mieszkańców gminy nie odebrano odpadów 
segregowanych. 
Pan Wójt wyjaśnił, że problem ten był przedmiotem artykułu prasowego. Firma VEOLIA odbiera 
odpady segregowane zebrane w specjalnie do tego przeznaczone przezroczyste worki dostarczane 
przez firmę. Odbiór odpadów segregowanych nastąpił w innym terminie Iw piątek a nie we wtorek/ z 
uwagi na to, że jeden z pracowników otrzymał urlop okolicznościowy. 
Radna Zuzanna Dudziak poinformowała, że mieszkańcy otrzymali informację o innym terminie 
odbioru od pracowników odbierających odpady niesegregowane. 

Radny Cezary Żukowski i Przewodnicząca Rady Gminy wskazali na konieczność prawidłowego 
oznakowania skrzyżowania w Turowej Woli, postawienia znaku ostrzegawczego „Dzieci" i 
pomalowania farbą odblaskową barierki przed szkołą. 
Pan Wójt wyjaśnił, że po zniszczeniu przez samochód TIR ubiegłej zimy znaków drogowych /,,Dzieci', 
„Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną', ,,Przejście dla pieszych" usytuowanych przed 
skrzyżowaniem jadąc od Białej Rawskiej/ znaki nie zostały na nowo postawione. 
Radny Cezary Żukowski wskazał, że aby zmniejszyć kolizyjność skrzyżowania należałoby 
przekształcić to skrzyżowanie w skrzyżowanie o ruchu okrężnym - takie jak we Mszczonowie 
/wysepka w środku/ - by samochody TIR mgły swobodnie przejeżdżać. 

Radny Bogdan Mioduszewski poinformował, że pracownicy powiatu wykaszają rowy przy drodze 
powiatowej w Chojnacie. 

Przewodnicząca Rady Gminy wskazała, że pracownicy powiatu udrożnili tylko część przepustu w 
Turowej Woli koło p. Bilskich. 

Radny Mariusz Antos zapytał o termin zgłaszania zadań z funduszu sołeckiego? 
Pan Wójt wyjaśnił, że do końca lipca sołtysi otrzymają informację o wysokości środków funduszu 
sołeckiego przypadającego sołectwom na 2013 rok. Problemem jest wyliczenie wielkości kwot z uwagi 
na to, że GUS dopiero w październiku poda informację o liczbie ludności na koniec 2011 roku /zmienna 
algorytmu/. Wobec czego będziemy się musieli oprzeć na danych za 2010 rok. Wnioski sołeckie 
muszą zostać złożone do końca września. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał o kwestię nabycia gruntów na boisko w Chrzczonowicach. 
Pan Wójt wyjaśnił, że właścicielka gruntów zmieniła zdanie i brak jest porozumienia w tej kwestii. 
Podział geodezyjny jest wstrzymany do czasu podpisania porozumienia. 

Radny Andrzej Krajewski wyraził wątpliwość co do konieczności poszerzenia drogi na 
Chrzczonowicach łączącej się z drogą na Gołyniu- nasza droga będzie szersza niż droga sąsiedniej 
gminy łącząca się z naszą drogą na Starym Wylezinie. 
Pan Wójt wyjaśnił, że wykonując podział gminnej działki przylegającej do drogi lokalnej o szerokości 3 
m, należy patrzeć w przyszłość. Za 10-15 lat taka szerokość drogi 16ml będzie potrzebna. 

Pan Wójt wskazał, że w Michałowicach mieszkańcy jak jeździli po gruntach prywatnych to 3 m droga 
wystarczała w zupełności. Po zmianie przebiegu drogi szerokość drogi będzie wynosiła 4 m a 
mieszkańcy wyrażają opinie, że będzie zbyt wąska. 

Radna Wiesława Olszewska spytała o kwestię wodociągu w Kowiesach. 
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Pan Wójt wyjaśnił, że do sporządzenia dokumentacji przystąpimy po zakończeniu wodociągowania 
Chrzczonowic, Lisnej i Paplinka - 21 km sieci. Bez wsparcia unijnego trudno byłoby przeprowadzać 
tak duże zadania inwestycyjne. 
Radny Andrzej Krajewski zapytał ile km wodociągu pozostało nam do wykonania /poza tymi 21 km 
sieci/? 
Pan Wójt, że łącznie będzie ok. 40 km sieci w miejscowościach Kowiesy za trasą, Wędrogów, 
Wycinka Wolska, Pękoszew, Zawady, Franciszków, Kowiesy przy Franciszkowie, Ulaski i Jakubów. 

Radny Ireneusz Bedelek zapytał o kwestię dokończenia remontów dróg na Wycince Wolskiej. 
Pan Wójt wskazał, że jest to uzależnione od tego, kiedy otrzymamy destrukt z GDDKiA. Na dziś w tej 
sprawie mam umówione spotkanie z panem Pawłem Chojnackim - Kierownikiem Rejonu GDDKiA w 
Łowiczu. Będziemy chcieli odbierać destrukt prosto z bazy w Chrzczonowicach. 

Nie zgłoszono więcej zapytań. 

Ad. 7 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z Uchwałą Nr XIX/99/12 Rady Powiatu w Skierniewicach z 
dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie stanowiska dotyczącego zachowania Polski jako kraju wolnego od 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). 

Przewodnicząca Rady Gminy i Przewodniczący Komisji przekazali informację o ofercie wydawnictwa 
MSC Polska dotyczącej publikacji pn. Vademecum Radnego. 

Pan Wójt poinformował radnych, że na wskutek wniesienia odwołania przez jednego z oferentów w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla 
OSP w Woli Pękoszewskiej do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych, nie 
został jeszcze przekazany plac budowy. Na orzeczenie KRO będziemy czekać ok. 2 tygodni. 

Pan Wójt nadmienił, że został już ogłoszony przetarg nieograniczony na remont i przebudowę drogi 
gminnej i dróg dojazdowych w Chełmcach. Termin składania ofert do 25 lipca. 

Pan Wójt poprosił radnych biorących w posiedzeniu o udanie się w dniu 19 sierpnia br. do Głuchowa 
na uroczystości Dożynek Powiatowych. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

Ad.8 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XIX 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kowiesy Vł kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 10.30 

Protokołowała: 

Anna Kałamajska-Nowak 

Przewodnicząca 

Rady Gm~owiesy 

/-/ Ba'r6ara Kowalska 
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