
Protokół z XVIII Sesji Rady Gmi11y Kowiesy w d11i1127 czerwca 2012 roku 

P R O T O K Ó Ł Nr XVlll/2012 

z XVIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 czerwca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu 

Początek Sesji godzina 13.00 

Zakończenie Sesji godzina 15.30 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 12 

Gminy Kowiesy 

W sesji uczestniczyło 12 radnych według załączonej listy obecności - nieobecna była radna Dorota 
Powązka i radni Bogdan Mioduszewski i Andrzej Krajewski, oraz sołtysi zgodnie z listą obecności 
(załącznik nr 2 do protokołu). 

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 radnycl1 w sesji bierze udział 12 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. Podjęcie: 

a) Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy za 2011 rok, 

b) Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 
2011 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy w ramach I etapu 
realizowanego w 2012 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 
własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
1 O. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 

korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
gmina Kowiesy. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok. 
14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Wolne wnioski i informacje. 
16. Zamknięcie obrad. 
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Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy - Andrzej Józef Luboiński, który wniósł o 
zdjęcie z porządku punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest gmina Kowiesy, z uwagi na niespójność przepisów prawa. 
Wniosek o zmianę porządku obrad poddano pod glosowanie. W glosowaniu jawnym udział wzięło 12 
radnych, 12 radnych glosowało za przyjęciem porządku, nikt nie glosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 12 głosami. 
Po zmianie porządek przedstawia się następująco: 

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. Podjęcie: 

a) Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, 

b) Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu na 2011 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy w ramach I etapu 
realizowanego w 2012 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 
własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
1 O. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2012-2015. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zamknięcie obrad. 

Ad.4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 26 
kwietnia 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 glosowania. W 
glosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu glosowało 12 radnych, nikt nie glosował przeciw, nikt od 
głosu się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty 12 glosami. 

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

Z zakresu zadań inwestycyjnych: 
1. Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców wsi Paplin została 

zakończona, odebrana i posiadamy decyzję na użytkowanie obiektu. Wniosek o płatność 
został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do końca maja. 

2. W dniach 25 i 26 czerwca przeprowadzono wizytację realizacji umowy na dofinansowanie 
tego zadania. Wizytacja nie stwierdziła uwag co do realizacji umowy. Kontrolerzy zauważyli, 
że obiekt jest potrzebny, bo widać w nim życie. 

3. Dostawa pospółki żwirowej, równanie i profilowanie dróg gminnych zostały zakończone 
zgodnie z umową. 

4. Przetarg na wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie i Jakubowie na istniejącej 
linii NN oraz budowę nowej linii oświetleniowej w Budach Chojnackich wygrała firma z Paplina 
tj. Usługi Remontowo- Budowlane, Instalacje Elektryczne Piotr Koliński na kwoty: 
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- Nowy Lindów i Jakubów za 25 tys. zł brutto, - Budy Chojnackie za 27,5 tys. zł brutto. 
Realizacja do końca sierpnia 2012 roku. 

5. W dniu 6 czerwca odbył się przetarg na „Budowę świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w 
Woli Pekoszewskiei", woł, neło 5 ofert: 

Firma Liczba punktów Cena brutto Okres gwarancji 

Zakład Usługowy „BUDRA" 87, 79 1.241 159,09 48 m-cy 
Łowicz 

ZRB„GRAD" 78,5 1.366 081.01 36 m-cy 
Władysław Grad 
Lubochnia Górki 

KAMAX 95,72 1.155 336,60 60 m-cy 
Krzysztof Kamiński 
Łódź 

INSBUD 89, 13 1.251 554,60 60 m-cy 
Krzesińscy s. j. 
Skierniewice 

Zakład Remontowo- Budowlany 100 1.100 368.01 60 m-cy 
,,ELLA" 
Sochaczew 

Procedura przetargowa dobiega końca i w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z 
wykonawcą i nastąpi przekazanie placu budowy. 

6. Trwa utwardzanie destruktem naszych dróg gminnych przez GDDKiA Oddział w Łodzi, została 
wykonana podbudowa z gruntu betonowego z żwirem i położone zostały dwie warstwy 
destruktu asfaltowego. Obecnie trwają negocjacje z inwestorem odnośnie powierzchniowego 
utwardzenia tych dróg. Decyzja będzie do połowy lipca. Jest to ponad 3 km naszych dróg. 

7. Posiadamy już dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej dla Paplinka, 
Chrzczonowic, Lisnej. Odcinek Chrzczonowice- Wędrogów wypadł nam z dokumentacji, gdyż 
właściciele gruntów nie zgodzili się na lokalizację wodociągu w ich gruntach. 

Sprawy bieżące: 

1. Trwają prace geodezyjne w Michałowicach na wydzielenie pasa pod drogę lokalną. Jest to 
prostowanie historii geodezyjnej w tym miejscu, gdyż w 1970 roku spisano notatkę służbową o 
zmianie przebiegu drogi i nic nie zrobiono w zakresie prac geodezyjnych i prawnych. Sprawa 
była oczywista, gdyż akty uwłaszczeniowe były jeszcze nie wydane (wydawano w latach 
1972-1974) i większość właścicieli nie miało założonych ksiąg wieczystych. 

2. Wszystkim Radnym i Sołtysom wsi, którzy wzięli udział w uroczystości 90-lecia OSP Paplin i 
otwarcia świetlicy wiejskiej w Paplinie gorąco dziękuję. Składam serdeczne podziękowania 
Paniom z koła gospodyń wiejskich w Paplinie o raz druhnom i druhom z OSP Paplin za 
przygotowanie uroczystości. Podziękowania również składam na ręce Pani Radnej Barbary 
Białek i Pana Zbigniewa Niewczasa sołtysa wsi, niestety dziś nieobecnego. Wszyscy 
zaproszeni goście byli zachwyceni atmosferą i serdecznością gospodarzy obiektu. 

3. Udało się zwiększyć możliwość zakupu destruktu z przebudowanej DK nr 8 z GDDKiA. 
Wystąpił problem z odbiorem materiału od wykonawców dróg, ale została wysypana 
destruktem droga w Wycince Wolskiej i droga Wola Pękoszewska- Borszyce. Następny 
destrukt, który zostanie Gminie przekazany, winien trafić na drogę w Wycince Wolskiej 
(łączącą obie Wycinki), następnie będ\ realizowane drogi zgłoszone w ramach funduszu 
soleckiego. Ponadto otrzymaliśmy 185 m kostki chodnikowej i 55 przęseł siatkowych (dawne 
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wygrodzenie dojść do chodnika w Zawadach), dwie wiaty przystankowe z Zawad zabrał klub 
sportowy „Muskador" do Woli Pękoszewskiej /na miejsca dla zawodników rezerwowych/. 

4. W dniu 17 maja w Urzędzie Gminy był Pan Andrzej Krzyżanowski- współwłaściciel pałacu i 
parku w Woli Pękoszewskiej, który przedstawił nam to, co zrobił w pałacu od chwili jego 
zakupu. Ponadto Pan Krzyżanowski na piśmie wskazał jakie dalsze działania zostaną 
przeprowadzone w kwestii zagospodarowania tej nieruchomości. 

5. Negocjacje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawie uzgodnienia nowego 
regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zostały przeprowadzone w dniu 5 czerwca 2012 roku 
w Urzędzie Gminy Kowiesy. 

6. Został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Kowiesach. W wyznaczonym terminie tj. do 15 czerwca wpłynęły dwie 
oferty. Sam konkurs zostanie przeprowadzony 3 lipca w Urzędzie Gminy Kowiesy. 

Wyjazdy służbowe: 

1. W dniu 18 maja uczestniczyłem w pracach Rady Programowej LGD Kraina Rawki, które 
odbyło się w Paplinie. Ocenialiśmy wnioski złożone w ramach ogłoszonych naborów: 

• ,,Odnowa i rozwój wsi", 
• ,,Male projekty", 
• ,,Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym" 
• ,,Granty Krainy Rawki" - aż 48 wniosków. 

Z terenu Gminy Kowiesy były oceniane wnioski: 
a) W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeruzalu (wniosek 
uzyskał wymaganą liczbę punktów) 
b) W ramach działania „Male projekty" - 3 wnioski (dwa osoby prywatnej i jeden naszej biblioteki) 
c) w ramach działania „Granty Krainy Rawki" - 4 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. 

2. 27 maja bylem w Łodzi w: 
- Urzędzie Marszałkowskim- złożyłem wniosek o płatność z realizacji obiektu w Paplinie. 
Rozmawiałem z Panem Wicemarszałkiem Arturem Bagieńskim odnośnie wysokości dotacji do naszej 
drogi w Chelmcach oraz w sprawie przygotowywanej aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego. 

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dostarczyłem 
dokumenty oraz rozmawiałem z Panem Wiceprezesem Cezarym Dzierżkiem o możliwościach 
pozyskania środków finansowych dla Gminy Kowiesy na usuwanie azbestu, budowy wodociągów i 
innych zadań, na które możemy otrzymać dofinansowanie. 

3. W dniu 1 czerwca wspólnie z Panią Teresą Słomą- Sekretarz Gminy Kowiesy uczestniczyłem 
w spotkaniu w ramach LGD Kraina Rawki w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, gdzie 
została przedstawiona koncepcja tworzenia wiosek tematycznych na terenie każdej Gminy 
wchodzącej w skład LGD. W ramach pozyskanych środków finansowych zostanie 
przeszkolonych z każdej Gminie od 6- 10 osób z jednej miejscowości oraz przygotowana 
strona www dla danej wioski tematycznej. Jutro jest pierwszy wyjazd do Gminy Parzęczew, 
gdzie już taka wioska działa, w celu podpatrzenia jak to się robi i czy na tym można zarobić. 

4. Brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 
które odbyło się w Łowiczu w dniu 6 czerwca. Pierwsza część spotkania dotyczyła spraw 
stowarzyszenia: 

- przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011 rok, 
- udzielenie absolutorium, 
- plan finansowy na rok 2012 i plan pracy na 2012 rok, 
- zmiany w składzie zarządu związku. 
Druga część spotkania dotyczyła problemów ochrony przeciwpowodziowej i realizacji autostrady A 2 
oraz przebudowy DK nr 8, w której uczestniczyli przedstawiciele: 
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, 
- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, 
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 
- poseł na Sejm- pan Olejniczak. 
Przedstawiciele samorządów gmin przedstawili problemy z melioracjami i odmuleniem rzek, 
szczególnie na obszarach prawnie chronionych, odprowadzania wód odpadowych z budowy 
autostrady do urządzeń melioracyjnych. Z dyskusji miedzy przedstawicielami RDOŚ a WZMiUW 
wynika, że jest tyle problemów prawnych, że żeby przygotować odmulenie danego odcinka do 
rzędnych sprzed 20 lat wymaga to opracowania i obserwacji minimum przez okres 1 roku, a plany 
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finansowe WZMiUW są roczne. Nadzór nad Gminnymi Spółkami Wodnymi i urządzeniami 
melioracyjnymi ma być zadaniem własnym samorządów gminnych - taki jest projekt zmian przepisów 
w Sejmie. Nie wiąże się z tym przekazanie środków finansowych a występują zaległości z ostatnich 
25 lat. Przy realizacji A 2 i przebudowie DK nr 8 wszystkie dokumenty związane z przebudową 
urządzeń podziemnych będą gminom przekazywane przez GDDKiA Oddział w Łodzi a nie przez 
wykonawcę zadania. 
Trzecia część spotkania dotyczyła konsultacji projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2020" i prelegentami byli: 
- Pan Marcin Bugajski- Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, 
- Pan Artur Stelmach- Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, 
- Pani Ewa Paturalska- Nowak- Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. 
Naszej uwagi do Strategii zgłaszanej na piśmie w maju nie uwzględniono - występowaliśmy o 
wydzielenie na terenach Gmin: Kowiesy, Biała Rawska i Rawa Mazowiecka podobszaru 
funkcjonalnego jako zaplecze dla parku nauki i rozrywki mającego powstać na terenie gminy 
Mszczonów. 

s. W dniu 11 czerwca w Jeruzalu odbyło się Walne Zgromadzenie członków LGD Kraina Rawki. 
Ponieważ były zmiany statutu stowarzyszenia oraz wybory do wszystkich organów, walne 
trwało od godziny 8QQ do 13s!l_ 

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

Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie: uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok. 

Przystąpiono do omówienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Sprawozdanie 
omówiła pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy. 

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2011 rok: 
Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 roku wynosił 9.619.674,05 zł, wykonanie 
zaś wynosiło 9.675.664,11 zł, tj. 100,58%. 

Nie zrealizowano planu dochodów poniżej 90% w następujących działach: 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 
Zaplanowano 14.!i03,00 zł wykonano 12.365,80 zł, tj. 85,3% 
Nie wykorzystana kwota dochodów dotyczyła dotacji na wybory uzupełniające do Rady Gminy 
(Radna została wybrana bez konieczności przeprowadzenia wyborów). 

Dział 851 Ochrona zdrowia 
Zaplanowano 43.000,00 zł wykonano 37.911,45 tj. 88,2 % 
Planowane środki dotyczył opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( szacowna na 
poziomie roku poprzedniego, a wpływy wynikające z opłat za sprzedaż alkoholu okazały się niższe). 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
Zaplanowano 23.646,00 zł wykonano 20.394,00 tj. 86,2% 
Nie zrealizowana kwota dotyczyła zwrotu dotacji na zakup podręczników (była większa kwota dotacji 
niż możliwa do przekazania dla uczniów). 

Dochody własne wykonano w kwocie 3.007.317,11 zł, i dotyczyły: 

PODATKÓW 
podatek od nieruchomości - 954.120,66 zł, 
podatek rolny - 362.298,58 zł, 
podatek leśny - 49. 732,40 zł, 

5 



Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 27 czerwca 2012 roku 

podatek od środków transportowych - 57.384,48 zł, 
udziały w podatkach dochodowych: 
od osób fizycznych w kwocie 708.940,00 zł, 
od osób prawnych w kwocie 4.554,66 zł, 
podatek od czynności cywilnoprawnych - 114.138,41 zł, 
podatek od spadków i darowizn - 14.420,00 zł, 
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -
20.185 zł; 

OPŁAT 

wpływy z opłaty skarbowej - 14.665,00 zł, 
wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 178.568,00 zł, 
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.334,00 zł, 
wpływy z opiat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 37.911,45 zł, 
wpływy z opiat za zajęcie pasa drogowego -5.691, 75 zł; 

DOCHODÓW Z MAJATKU GMINY 
dochody z odpłatnego zbycia majątku - 157.835,00 zł, ( w tym otrzymane odszkodowanie za 
grunty gminne zajęte pod trasę szybkiego ruchu), 
dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów- 112.663, 16 zł; 

DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ BUD2:ETU PAŃSTWA 
z egzekucji zaliczek alimentacyjnych - 2.209, 77 zł; 

ODSETEK 
odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 9.976,20 zł, 
odsetki od środków na rachunkach bankowych - 32.282,29 zł, 
pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu - 1.496,55 zł; 

WPŁYWÓW Z USŁUG 
sprzedaż wody - 95.452, 70 zł, 
sprzedaż obiadów dla uczniów - 40.096,20 zł, 
wywóz nieczystości od lokatorów - 1.411,95 zł, 
wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną- 574,21 zł; 

WPŁYWÓW Z RÓ2:NYCH DOCHODÓW 
refundacja z PUP za roboty publiczne pracownika drogowego-7.193,68 zł, 
refundacja z PUP za prace interwencyjne w UG -5.138,95 zł, 
zwrot podatku VAT z US z rozliczenia inwestycji za m-c 12/2010 r. -6.593,00 zł, 
wpływy z opiat i kar za ochronę środowiska - 1.889,23 zł, 
wpływy z różnych opłat - 986,00 zł, 
różne dochody - -2.573,83 zł ( w tym dywidenda od udziałów w BS Biała Rawska 173,83 zł, 
darowizny na rzecz gminy 500,00 zł, różne opłaty 1.900,00 zł). 

Największe wpływy w dochodach własnych stanowił podatek od nieruchomości i podatek rolny 
oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych (w roku 2011 wystawiono 150 szt. upomnień 
oraz 53 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego), w podatkach występują duże 
zaległości. 

Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 666.976,44 zł, w tym należności 
wymagalne 500.382,39 zł. 
Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały 
zmniejszenie dochodów gminy w wysokości 253.343,00 zł, z czego: w podatku od nieruchomości 
-209.930,00 zł, podatku od środków transportowych - 43.413,00 zł. 
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysol<0ści 10.848,00 zł 
(z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części 
pozostałych po likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie 
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne). 
Zastosowane obniżenia stawek i zwolnienia podatkowe powodują jednocześnie obniżenie 
subwencji wyrównawczej dla gminy z budżetu państwa. 
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Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 

udzielone zostały przez Wójta Gminy umorzenia w podatku rolnym w wysokości - 237,00 zł, podatku 
od nieruchomości w wysokości 240,00 zł. Skutkiem rozłożenia na raty zaległości podatkowej była 
kwota 910,00 zł. 

Dotacje z budżetu państwa wynosiły 2.384.896.1 O zł, z czego: 
dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 1.461.784,04 zł, 
dotacje na dofinansowanie zadan własnych stanowiły kwotę 923.112, 15 zł, 

Ponadto gmina uzyska/a dodatkowe dofinansowanie w wysokości 2.071.229,97 z/ w postaci: 
dotacji z TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 78.000,00 zł, 
dotacji z funduszy UE w ramach PROW tytułem refundacji poniesionych wydatków na budowę 
SUW i wodociągu w Paplinie w kwocie 948.064,00 zł, 
dotacji z budżetu państwa w ramach NPPDL na realizację I etapu drogi Wola Pękoszewska
Pękoszew w kwocie 766.885, 16 zł, 
dotacji z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu POKL z przeznaczeniem na zadania 
oświatowe 159.194,55 zł, 
dotacji z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu POKL z przeznaczeniem na zadania z 
pomocy społecznej w kwocie 49.054,00 zł, 
dotacji z funduszy Unii Europejskiej na urządzenie terenu i placu zabaw przed budynkiem OSP w 
Jeruzalu - 45.332,00 zł, 
dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. Dzień Ziemi w kwocie 
24.700,26 zł. 

Subwencje stanowiły 30,79% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 2.979.106,00 zł. 

subwencja oświatowa 1.834.615,00 zł, 
subwencja wyrównawcza 1.144.491,00 zł. 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która podkreśliła, że ogólna analiza planu 
dochodów wskazuje, że był on dobrze zaplanowany, tzn. nie zaniżono ani też nie przeszacowano 
planu dochodów na rok 2011. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wskazała również na zaangażowanie Wójta Gminy w 
pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania ze środków TFOGR i WFOŚ i GW oraz dotacji UE 
Program PROW i PO KL. 

2. Sprawozdanie z wykonania wydatków. 

Plan wydatków wykonano w 98,2 % w ogólnej kwocie 10.779.094,59 z tego na wydatki inwestycyjne 
przypadło 3.567.032,30 zł, tj. 31,3% ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 
7.212.062,29 zł, tj. 66,9% ogólnych wydatków. 

Nie zrealizowano planu wydatków poniżej 90% w następujących działach: 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 
Zaplanowano 14.503,00 zł, wykonano 12.365,80 zł, tj. 85,3,7% 
Niewykonanie wydatków ma związek z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy. 

Dział 851 Ochrona zdrowia 
Zaplanowano 56.000,00 zł, wykonano 46.387, 71, lj. 86,5% 
Środki otrzymane a niewykorzystane w 2011 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych ujęła w harmonogramie na rok 2012. 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
Zaplanowano 30.326,00 zł, wykonano 26.448, 19 zł, lj. 87,2% 
Nie wykonanie dotyczy programu „ Wyprawka szkolna" ( zakup podręczników dla uczniów klas 1-111 
szkoły podstawowej i klasy Ili gimnazjum). Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji. Z 
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dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 19 uczniów ze szkól podstawowych w 13 uczniów 
gimnazjum. 
Nie wykorzystanie 100% środków wynika z kryterium dochodowego rodzin uczniów, w związku z czym 
nie wszyscy mogli z tego dofinansowania skorzystać. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Zaplanowano 138.506,00 zł, wykonano 114.100,08 zł, tj. 82,4% 
Niewykonanie planu dotyczyło wydatków bieżących (planowano więcej na obsługę oświetlenia 
ulicznego) i majątkowych (realizacja inwestycji pn. Budowa oświetlenia w Budach Chojnackich została 
przesunięta i jest realizowana w roku 2012). 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2011 roku. 
W budżecie roku 2011 na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 3.567.032,30 zł. 
Wydatki inwestycyine dotyczyły: 
• budowy sieci wodociągowej w Chelmcach, Jeruzali i Wólce Jeruzalskiej -· 1.657.958,73 zł, 

sieć wodociągowa o łącznej długości 18 km, 
• zakupu dodatkowych mapy do celów projektowych sieci wodociągowej dla miejscowości 

Lisna, Paplinek Chrzczonowice (cz. zachodnia) - 2.826,70 zł, 
• przebudowy drogi poprzez utwardzenie destruktem asfaltowym w Ulaskach - 167.452,21 zł, 
• przebudowy drogi gminnej relacji Pękoszew - Wędrogów 1.556.582,48 z/, 
• kosztów opiat notarialnych poniesione w związku z darowiznami gruntów pod drogę relacji Paplin 

- Paplinek - Lisna - 1.506,24 zł, 
• wykonania dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli 

Pękoszewskiej - 56.816,98 zł (na dofinansowanie realizacji tego zadania złożony został wniosek 
do programu PROW, i obecnie jest już podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na 
dofinansowanie w kwocie 500.00,00 zł). 

• przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno - kulturalne 
mieszkańców wsi - 6.867,64 zł, 

• przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Paplinie na potrzeby społeczno- kulturalne 
mieszkańców wsi - 3.573,22 zł (opłacono za przyłącze energetyczne do budynku), 

• urządzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Jeruzalu - 66.009,20 z/ (w tym urządzenie placu 
zabaw przed budynkiem świetlicy wiejskiej - 7.675,20 zł), 

• zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Paplinie - 5.895,00 zł, 
• doposażenie placu zabaw w Chrzczonowicach - 6.463,65 z/ i wykonanie C.O. w OSP w Turowej 

Woli- 7.570,07 zł (ze środków funduszu soleckiego), 
• zakupu serwera dla potrzeb Urzędu Gminy- 3.637,00 zł, 
• przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wspólnie realizowane zadanie pn. 

„Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych" - (elektroniczny obieg dokumentów w 
Urzędzie Gminy) - 10.282,97 zł, 

• przekazania dotacji dla jednostek OSP na zakup wyposażenia -1.238,34 zł, 
• budowy oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie -12.351,87 zł. 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która zwróciła uwagę na zrealizowane w 
2011 r. następujące programy wieloletnie: 

1) Dobry start - lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy 
Realizacja operacji w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 
Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 11.12.2009r., obejmowała jego realizację w latach 2009-
2011 w ramach jej realizacji odbywały się zajęcia pozalekcyjne w szkołach. Ogólna kwota 
dofinansowania wyniosła 445.601,36 zł. 

2) Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno - kulturalne mieszkańców we wsi 
Papłin. 

Okres realizacji tego zadania to lata 2008-2012. W miesiącu czerwcu 2011 roku została podpisana 
umowa z wykonawcą tego zadania. Po zawarciu aneksu do umowy termin zakończenia to 20.04.2012 
r. 

3) Budowa sieci wodociągowej w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej z 
przyłączami do granicy nieruchomości 
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W 2011 roku zakończono jego realizację - wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 18 km 
a koszt budowy w roku 2011 wynosił - 1.657.958,73 zł, kwota dofinansowania ze środków UE 
1.050.662,00 zł. (w dniu 20 lutego 2012 roku został złożony wniosek o płatność). 

4) Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego 
Łącznie w latach 2010 - 2011 przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację w kwocie 
18.528,94 zł, na wspólnie realizowane zadanie pn. ,,Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug 
Publicznych" - (elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy), w ramach którego otrzymaliśmy 
lnfomat, drzwi antywłamaniowe do serwerowni i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (osiem 
zestawów komputerowych, drukarkę laserową, trzy urządzenia wielofunkcyjne, dwa serwery) oraz 
dostarczone zostaną jeszcze 22 szt. licencji systemu obiegu dokumentów wraz z oprogramowaniem 
narzędziowym. 

5) Budowa drogi gminnej nr 115152E relacji Pękoszew -Wędrogów 
W 2011 roku zakończono realizację I odcinka tej drogi (odcinek Wola Pękoszewska - Pękoszew). 
Koszt wykonania tego odcinka wynosi/ 1.569.073,37 z/, a kwota dofinansowania ze środków budżetu 
państwa w ramach programu NPPDL tzw. Schetynówki wyniosła 766.885, 16 z/. 

6) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej 
W roku 2011 wykonano dokumentacje na budowę świetlicy - 56.816,98 z/. Ponadto na 
dofinansowanie realizacji tego zadania złożony został wniosek do programu PROW, i obecnie jest już 
podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie w kwocie 500.00,00 zł. 

7) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chrzczonowice - łączny koszt tego zadania 
to kwota 15.914,49 z/, która obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci 
(środki pochodziły w całości z Funduszu Soleckiego przyznanego dla tej miejscowości). 

8) Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie i Budach Chojnackich - łącznie 
na to zadanie zaplanowane jest 82.121 zł. W roku 2011 wykonano oświetlenie w Nowym 
Lindowie (Budy Chojnackie - brak pozwolenia na budowę). 

Pani Skarbnik wskazała, ze różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami 
stanowi deficyt w kwocie 1.103.430,48 zł. 

Pani Skarbnik wyjaśniła następnie, że na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
wynosił 2.320.666,36 zł, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 
2011r. wynosiła 1.041.462, 11 z/ i stanowiła 10,77 % wykonanych dochodów a po wyłączeniu sp/at pożyczki 
na wyprzedzające finansowanie - 1,35 %. 
Poziom długu na dzień 31.12.2011 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosi/ 23,98 % przy 
dopuszczalnym 60% limicie określonym w ustawie o finansach publicznych. 

Do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu na 2011 rok radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Następnie pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2011 rok: 
Bilans z wykonania budżetu Gminy Kowiesy. 
Aktywa według stanu na dzień 31.12.2011 rok wynoszą 411.216,28 zł, na co składają się: 
Środki pieniężne budżetu w kwocie 386.935,28 zł oraz należności do budżetów ( należności z tytułu 
udziałów w podatkach i opłatach skarbowych) w kwocie 24.281 ,00 zł. 
Pasywa według stanu na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 411.216,28 zł, na co składają się 
zobowiązania długoterminowe (z tytułu pożyczek i kredytów) w kwocie 2.320.666,36 zł, deficyt z 
wykonania budżetu za rok 2011 w kwocie 1.103.430,48 zł, skumulowany deficyt budżetu z lat 
ubiegłych w kwocie 1.067.014,55 zł oraz inne pasywa ( subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu 
grudniu 2011 na miesiąc styczeń 2012 r.) w kwocie 142.252,00 zł. 

Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Kowiesy. 
Bilans ten obejmuje trzy bilanse jednostkowe: Bilans Urzędu Gminy, Bilans Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Bilans Szkół i Gminnego Zespołu Oświaty. 
Suma bilansowa po stronie aktywów według stanu na dzień 31.12.2011 rok zamyka się kwotą 
16.039.211,40 zł, na którą składają się: 
- wartości niematerialne i prawne w kwocie netto 22.606,36 zł, środki trwałe w kwocie netto 
14.574.053,43 zł, wartość inwestycji rozpoczętych 300.042,92 zł, należności długoterminowe 
65.785,06 zł (należności z tytułu podatków zabezpieczone hipoteką), udziały w Banku Spółdzielczym 
na kwotę 3.000, zł, zapasy materiałów (paliwo i opał) 45.417,14 zł, należności z tytułu dostaw i usług 
51.322,05 zł, należności od budżetów 306.829,20 zł (podatek VAT naliczony od realizowanej 
inwestycji wodociągowej), środki pieniężne na rachunkach bankowych 110.589, 11 zł. 
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Suma bilansowa po stronie pasywów według stanu na dzień 31.12.2011 rok zamyka się kwotą 
16.039.211,40 zł, na która składają się: 
- fundusz jednostek 13.280.978,98 zł, zysk netto za rok 2011 w kwocie 2.200.243,67 zł, zobowiązania 
z tytułu dostaw i usług w kwocie 11.134,52 zł, zobowiązania wobec budżetów 125.065,27 zł, 
zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych 38.468,61 zł, zobowiązania z tytułu 
wynagrodzeń 223.330,26 zł, pozostałe zobowiązania 1.612,19 zł, sumy obce - zabezpieczenie 
wykonania umów 90.781,38 zł, ZFŚS 67.596,52 zł. 

Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych. 
Sprawozdanie to obrazuje zmiany jakie miały wpływ na fundusze jednostek w okresie od 1 stycznia 
do dnia 31 grudnia 2011 roku. 
Na zwiększenie funduszu w roku 2011 miały wpływ: 
- zysk bilansowy za rok 201 O w kwocie 1.899.681,36 zł, zrealizowane wydatki budżetowe za rok 2011 
w kwocie 10.779.094,59 zł, środki na inwestycje w kwocie 3.249.286,99 zł, wartość nieodpłatnie 
otrzymanych środków trwałych 152.047,04 zł, inne zwiększenia 72.378,06 zł. 
Na zmniejszenie funduszu jednostek miały wpływ: 
- zrealizowane dochody budżetowe przez jednostki budżetowe 2.114.355,78 zł, dotacje i środki na 
inwestycje 3.815.864,46 zł, wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 1.368,30 zł, inne 
zmniejszenia 7.602.142,06 zł, w tym wartość dochodów zrealizowanych przez gminę 7.561.308,33 zł. 
Wynik finansowy za rok 2011 w wysokości 2.200.243,67 zł. 
Po uwzględnieniu powyższych zmian fundusze jednostek wynosiły łącznie na dzień 31.12.2011 r. 
15.481.222,652!. 

Zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych. 
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat za 2011 rok wynosiły 9.546.548,29 zł, w tym ze 
sprzedaży 212.890,69 zł oraz pozostałe dochody budżetowe 9.333.657,60 zł. 
Koszty działalności operacyjnej to kwota . 7.326.462,23 zł, w tym: amortyzacja 673.211, 11 zł, zużycie 
materiałów i energii 964.598,27 zł, usługi obce 679.402,02 zł, podatki i opłaty 298.867,27 zł, 
wynagrodzenia 2.669.413,45 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 
559.269,35 zł, pozostałe koszty rodzajowe 155.333,92 zł oraz inne świadczenia finansowane z 
budżetu 1.326.366,84 zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 2.220.086,06 zł. Pozostałe przychody operacyjne 
to zysk ze zbycia aktywów trwałych w kwocie 11.265 zł. Przychody finansowe jednostek to kwota 
5.029,08 zł, natomiast koszty finansowe to kwota 36.136,47 zł. 
Zysk netto jednostek wyniósł 2.200. 243,67 zł. 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 111/222/2012 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej 
sprawozdania Wójta Gminy Kowiesy z wykonania budżetu za 2011 rok. 

Następnie pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego: 

Stan zagospodarowania mienia komunalnego 
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 roku według ewidencji księgowej brutto wynosi!: 
19.531.407,29 zł, umorzenia natomiast wynosiły 4.934.747,50 zł. 

Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe, takie jak: grunty (rolnicze, komunikacyjne, 
zabudowane i pod zabudowę), budynki (administracyjne, szkół, strażnic, komunalne, gospodarcze, 
wiaty autobusowe), budowle (studnie, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa, drogi, ogrodzenia, 
place zabaw, lampy oświetleniowe), środki transportu (samochody strażackie, samochody osobowe 
GOPS i UG), urządzenia techniczne i biurowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne. 

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności 

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w 
wysokości 19.531.407,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji 
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Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 
r. , miały wpływ: 

• przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno- kulturalne 
mieszkańców wsi - 669.164,42 zł, 

• urządzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Jeruzalu -61.994,00 zł, 
• budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Chelmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska -

1 453 765,83 zł, 
• przebudowa drogi poprzez utwardzenie destruktem asfaltowym w Ulaskach - 167.452,21 

zł, 

• przebudowa drogi gminnej relacji Pękoszew - Wędrogów 1.569.073,37 zł, 
• budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie -13.815,87 zł, 
• urządzenie placu zabaw w miejscowościach Jeruzal, przed budynkiem świetlicy wiejskiej -

7.675,20 zł 
• doposażenie placu zabaw w Chrzczonowicach - 6.463,65 zł, 
• otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach projektu Wrota Regionu Łódzkiego 

drzwi antywłamaniowych do serwerowi Urzędu Gminy - 3.743,66 zł, sprzętu komputerowego 
- 78.953, ·11 zł, kserokopiarek - 6.383,04 zł i programów komputerowych - 8.589,34 zł, 

• zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Paplinie - 5.895,00 zł, 
• otrzymanie z GDDKiA kontenera mieszkalnego - 26.814,00 zł, 
• wzrost wartości nieruchomości gruntowych (w wyniku darowizn działek pod drogi 

komunalizacji)-24.810,89 zł, 
• otrzymanie tablicy interaktywnej do gimnazjum - 6.390,00 zł, 
• zakup programów komputerowych dla szkól - 5.094,31 zł. 
• sprzedaż gruntu -21,55 zł, 
• oddanie budynku strażnicy w Paplinie - 29.650,00 zł, 
• likwidacja komputera i kserokopiarek w Urzędzie Gminy- 16.958,08 zł. 
• likwidacja pracowni komputerowej w gimnazjum - 24.034,93, 
• likwidacja kserokopiarki w GOPS- 3.192,30 zł. 

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych 

W roku 2011 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 
372.284,86 zł, z następujących tytułów: 

• opiat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.334,00 zł, 
• dochodu z najmu lokali i dzierżawy gruntów- 112.663, 16 zł, 
• sprzedaż wody - 95.452, 70 zł, 
• odpłatne zbycie nieruchomości -157.835,00 zł. 

Stan zobowiązań finansowych gminy 
Na dzień 31.12.2011 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów w wysokości 2.320.666,36 zł, w tym: 

pożyczka długoterminowa w wysokości 304.294,00 zł, zaciągnięta w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania -
przebudowa i rozbudowa OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne 
mieszkańców wsi, 
kredyt długoterminowy w wysokości 149.400,00 zł, zaciągnięty w Banku Polskiej 
Spółdzielczości w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z 
przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi w Nowym Wylezienie, 
kredyt długoterminowy w wysokości 125.208,00 zł, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym 
w Mszczonowie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 201 O, 
kredyt długoterminowy w wysokości 691.764,36 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Łodzi z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, 
kredyt długoterminowy w wysokości 1.050.000,00 zł, zaciągnięty w Banku PKAOSA w 
Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie 
pn . .,Budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej". 

Stan należności wymagalnych gminy 
Należności wymagalne według ewidencji księgowej na koniec 2011 roku wynosiły 500.382,39 zł i 
wynikały z następujących tytułów: 
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podatek od nieruchomości od osób prawnych 255.110,68 zł, 
podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 39.165,00 zł, 
podatek rolny osoby prawne - 438, 00 zł, 
podatek rolny od osób fizycznych - 32.909,00 zł, 
podatek leśny od osób fizycznych - 1.270,00 zł, 
podatek od środków transportowych - 4.925,02 zł, 
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 
- 11.993,00 zł, 
należności od dłużników alimentacyjnych - 86.058,50 zł, 
należności z opłaty eksploatacyjnej - 11. 711,80 zł, 
należności z opłat za sprzedaż wody - 8.774,88 zł, 
należności z opłat za zajęcie pasa drogowego -202,39 zł, 
należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 30.053,00 zł, 
należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów - 6.643, 12 zł, 
pozostałe (naliczone odsetki od zaległych należności cywilnoprawnych) - 11.128,00 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za przedstawienie informacji i oddała głos pani Zuzannie 
Dudziak - Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej 
Gminy Kowiesy wyrażone w formie wniosku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2011 
oraz absolutorium dla Wójta Gminy, podjęte na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podkreśliła, że Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o 
realizacji budżetu za 2011 rok i jednogłośnie stawia wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego i 
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 
sprawie opinii dotyczącej wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy w sprawie absolutorium za 
2011 rok /załącznik do protokołu/. 

Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i glosowania. W 
głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych. 12 radnych glosowało za 
podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została 
podjęta 12 głosami. 

Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok. Pani Przewodnicząca Rady Barbara Kowalska 
przypomniała, że zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, głosowanie w sprawie 
udzielenia absolutorium jest jawne i uchwałę tę rada gminy podejmuje bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady, czyli przynajmniej 8 głosami za. 
W glosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 12 radnych. 12 radnych głosowało za podjęciem 
uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok została podjęta 12 glosami za, 
tj. bezwzględną większością głosów. 

Pani Przewodnicząca pogratulowała panu Wójtowi uzyskania absolutorium i życzyła nie mniejszych 
osiągnięć w pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej w 2012 roku. 
Pan Wójt podziękował za słowa uznania i podkreślił, że osiągnięte efekty są wynikiem wspólnej pracy 
wszystkich organów gminy, pracowników urzędu, pracowników jednostek organizacyjnych gminy jak 
również pań i panów sołtysów. Niestety udział prasy lokalnej w informowaniu o tym, co się dzieje w 
gminie jest ostatnio mniejszy /kwestia delegacji za wyjazdy dziennikarzy/. Pan Wójt nadmienił, że poza 
realizacją zadań inwestycyjnych w 2011 roku za ponad 3,5 mln zł należy zwrócić uwagę na to, że 
udało nam się w 2011 roku pozyskać za bardzo korzystną cenę 15 tys. ton destruktu z przebudowy 
DK nr 8, który trafił na nasze drogi gminne. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 2/3 materiału zostało 
nawiezione na drogi zlokalizowane w pobliżu przebudowywanej DK nr 8 przez wykonawcę 
przebudowy. 

Ad.7 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy w ramach I etapu 
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realizowanego w 2012 roku. 
Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że przyjęcie uchwały ma na celu realizację 
,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy, pow. skierniewicki, woj. 
łódzkie na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)" uchwalonego w październiku 
201 O r. Opóźnienie realizacji zadań przewidzianych ww. programem wynika z absencji chorobowej 
pracownika zajmującego się sprawami gospodarki odpadami. Zgodnie z proponowanym regulaminem 
sfinansowane w pełnej wysokości, mogą być koszty transportu, odpowiedniego zapakowania odpadu, 
załadunku i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany 
pokryć dachowych lub elementów elewacji - dotyczy to wyrobów zdjętych i zeskładowanych na 
posesjach w ilości ok. 100 ton /zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją/. Wykonawcą zadania 
obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo 
zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy Kowiesy dokonywać będzie transportu i 
unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów 
azbestowych. W przyszłym tygodniu wystąpimy z wnioskiem do WFOŚ i GW w Łodzi o udzielenie 
dotacji na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest /99% 
kosztów zadania/. Po wejściu w życie Regulaminu przystąpimy do jego realizacji. Pan Wójt nadmienił, 
że projekt uchwały zyskał pozytywną akceptację członków komisji biorących udział we wczorajszym 
posiedzeniu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 glosami. 

Ad.8 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. Omówienia projektu dokonał pan Wójt 
wyjaśniając, że dotychczasowi dzierżawcy działek/ działka nr 429 w Jeruzalu, działki nr 110/24 i 7/1 w 
Kowiesach oraz działki nr 16/2 i 8 w Lisnej/ stanowiących własność Gminy Kowiesy, które dzierżawią 
na podstawie zawartych umów dzierżaw, złożyli wnioski o zamiarze dalszej dzierżawy. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami - art.18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz§ 8 pkt 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Kowiesy stanowiących Załącznik do Uchwały Nr XXV/142/09 Rady 
Gminy Kowiesy, uchwała 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 zyskał pozytywną akceptację członków komisji 
biorących udział we wczorajszym posiedzeniu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala została podjęta 12 glosami. 

Ad.9. 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Omówienia projektu dokonał 
pan Wójt wyjaśniając, że działka nr 43 o pow.O, 6300 ha położona w Paplinku zostanie zakupiona na 
rzecz Gminy Kowiesy z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Nr 115153 E na działce o 
numerze ewidencyjnym 44 stanowiącej własność Gminy Kowiesy. Planowana modernizacja drogi 
gminnej Chrzczonowice - Paplinek - Lisna ma na celu poszerzenie drogi na całym odcinku. Działka nr 
43 stanowi współwłasność osób prywatnych, którzy wyrazili zgodę na sprzedaż działki na rzecz 
gminy. Na gruncie część drogi jest zlokalizowana na przedmiotowej nieruchomości. Pan Wójt wyjaśnił, 
że nie mogliśmy wcześniej zakupić ww. działki z uwagi na ustanowienie na niej hipoteki bankowej, a 
później zaistniała konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości po śmierci 
współwłaściciela /w sumie okres negocjacji co do kwestii nabycia działki trwał ok. 5 lat/. Cena zakupu 
(16 tys. zł) została ustalona z współwłaścicielami nieruchomości na posiedzeniu Komisji Rady Gminy 
w dniu 28 marca 2012 roku. 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 zł. Pan Wójt nadmienił, że projekt uchwały zyskał pozytywną 
akceptację członków komisji biorących udział we wczorajszym posiedzeniu. 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosowa! przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!. 
Uchwala została podjęta 12 głosami. 

Ad.10 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Omówienia 
projektu dokonał pan Wójt wyjaśniając, że na działce nr 271/14 położonej w Zawadach znajduje się 
parking samochodowy, w sąsiedztwie stacji Paliw ORLEN i Restauracji „W Pól Drogi". Firmy te 
korzystają z dojazdu przez działkę 271/14 do swoich nieruchomości. Po remoncie stacji utwardzono 
wjazd na przedmiotową działkę, pozostała część nawierzchni jest w złym stanie technicznym /dziury, 
wyboje/. Ze względu na stale trudności z utrzymaniem czystości i porządku na terenie parkingu 
/nierespektowanie znaków drogowych przez kierowców tirów - zatrzymywanie się i postój w brew 
zakazom/, należy rozważyć możliwość sprzedaży działki. Propozycja sprzedaży została wysunięta 
przez Państwa Radnych na posiedzeniu komisji rady w miesiącu kwietniu. Przy sprzedaży należy 
ustanowić służebność przejazdu dla istniejących firm- stacji ORLEN i Restauracji. W oparciu o ceny 
sprzedaży na rynku nieruchomości przewiduje się, że wartość działki przekroczy kwotę 5 000,00 zł, 
stąd zgodnie z §5 pkt 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Kowiesy, zgoda Rady Gminy jest wymagana na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Pan Wójt 
wskazał, że do właścicieli sąsiadujących nieruchomości wystosowano pisma z zapytaniem czy są 
zainteresowani kupnem przedmiotowej nieruchomości. Właścicielka restauracji wyraziła 
zainteresowanie kupnem działki. Dla ustalenia ceny nieruchomości konieczna jest jej wycena, która 
zostanie wykonana jeżeli nadzór wojewody nie będzie mia! zastrzeżeń do uchwały. Po wycenie 
zostanie przeprowadzona procedura sprzedaży nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami 
/tryb przetargu/. Pan Wójt nadmieni!, że projekt uchwały zyska! pozytywną akceptację członków 
komisji biorących udział we wczorajszym posiedzeniu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!. 
Uchwala została podjęta 12 głosami. 

Ad.11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2012-2015. 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 124.626,00 zł, 
• wydatki zwiększa o kwotę 124.626,00 zł. 

W roku 2013 zwiększa się kwotę planowanych dochodów majątkowych (otrzymanie dotacji z tytułu 
realizowanej inwestycji „ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej", 
jednocześnie zwiększając limit na wydatki majątkowe w roku 2013 do kwoty 2.123.505,64 z!. 
W załączniku przedsięwzięć na zadanie 2012 roku, pn.,, Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby 
społeczno - kulturalne mieszkańców we wsi Paplin", zwiększa się o kwotę 36.139,64 z! (roboty 
dodatkowe), koszty objęte umową z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Pani Skarbnik nadmieniła, że 
projekt uchwały zyskał pozytywną akceptację członków komisji biorących udział we wczorajszym 
posiedzeniu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!. 
Uchwala została podjęta 12 głosami. 

Ad.12 
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 124.626 z/, która wynika z następujących tytułów: 
- 110.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie remontu drogi w 
Che!mcach, 
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- 7.026,00 zł refundacja wynagrodzenia dla pracownika drogowego z Powiatowego Urzędu Pracy w 
Skierniewicach, 
- 5.000,00 zł to otrzymane środki od osób fizycznych na rozgraniczenie działek w Jeruzalu, 
i sprzedaż drzew na pniu z pasa drogi lokalnej, 
- 2.600,00 zł - dotacja z budżetu państwa na świadczenia pielęgnacyjne. 

Zmiany w wydatkach: 
W związku z otrzymaniem dotacji z UM na remont dróg dojazdowych, ze środków własnych 
zabezpieczonych na to zadanie cofamy kwotę 60.000,00 zł, i przeznaczamy na: 
- remont schodów i chodnika wokół budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli -
30.000,00 zł, 
- wykonanie inwentaryzacji budynków (świetlicy w Starym Wylezinie, OSP w Turowej Woli, OSP w 
Lisnej) - 8.000,00 zł, 
- dofinansowanie OSP - 2.000,00 zł - zakup drzwi garażowych do budynku strażnicy w Turowej Woli, 
- 20.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w urzędzie gminy (w związku z 
wypłatą w pierwszym kwartale tego roku odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop). 
Ponadto w związku z podpisanym w miesiącu maju aneksem do umowy o dofinansowanie z UM 
dotyczącym objęcia kosztami projektu robót dodatkowych budowy budynku świetlicy w Paplinie, 
przesuwa się w ramach środków na to zadanie kwotę 36.139,64 zł (zmiana grupowania wydatków). 
Po otrzymaniu z MEN metryczki subwencji oświatowej na rok 2012, możliwa była do wyliczenia 
prawidłowa kwota dotacji przypadająca dla Niepublicznej Szkoły w Turowej Woli, i wynosić będzie na 
ten rok 258.209,00 zł (więcej o 25.338,00 zł), którą to kwotę przesuwa się z grupy środków 
planowanych na ten cel w rozdziale wydatków bieżących szkół podstawowych. 
Również plan dotacji dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu i Turowej Woli zwiększa 
się o kwotę 6.000,00 zł (z uwagi na uczęszczanie większej liczby dzieci niż planowano). 
Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 8.000,00 zł na remont samochodu OSP Paplin, pozyskany 
przez jednostkę z Agencji Mienia Wojskowego. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zapytał o zaplanowane w zadaniach inwestycyjnych 50 tys. 
zł na urządzenie miejsca spotkań w Kowiesach. 

Pani Skarbnik wskazała, że w budżecie są zaplanowane środki na urządzenie ww. miejsca spotkań za 
bankiem w Kowiesach. 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy w kwocie tej mieści się wyrównanie przedmiotowego terenu? 

Pan Wójt wyjaśnił, że nawiezienie ziemi i wyrównanie terenu jest nieodpłatne. Prace zakończone 
zostaną w lipcu. Wykonawca przebudowy OK nr 8 uzyskał zezwolenie na odzysk odpadów w postaci 
nadwyżek ziemi z przebudowywanej trasy na naszych gruntach - część działki nr 118/4 w Zawadach 
/"but" przy OK nr 70/, działka nr 219 w Starym Wylezinie /wąwóz/, część działki nr 27/1 w Kowiesach 
/za bankiem/ i działka nr 73/2 w Chrzczonowicach /wyrobisko po żwirowni/. Pan Wójt nadmienił, że 
czekamy na wydanie przez Starostę decyzji o ustaleniu kierunków rekultywacji działki nr 73/2 w 
Chrzczonowicach. Po jej otrzymaniu /najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu/ złożymy wniosek do 
starostwa o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na przedmiotowej działce. 

Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 

Ad.13 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. Ponieważ nie zgłoszono żadnych interpelacji 
zapylań Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad.14 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Pan Wójt poinformował o terminie dożynek powiatowych- Głuchów 18 i 19 sierpnia br. Grupa 
wieńcowa, zgodnie z ustaleniami z roku poprzedniego, będzie z Paplina. Pozostaje jeszcze do 
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ustalenia kwestia stoisk reprezentujących gminę w drugim dniu uroczystości /na pierwszy dzień 
planowana jest dyskoteka/. Podobnie do ustalenia jest sprawa 2 stoiska na Skierniewickie święto 
Owoców, Warzyw i Kwiatów /35- lecie/. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy już się 
zadeklarowało, że przygotuje stoisko na jeden dzień tego święta i jest jeden dzień wolny. Na mający 
mieć miejsce 8 i 9 września Jarmark Wojewódzki stoiska przygotują KGW z Paplina i z Lisnej. Pan 
Wójt nadmienił, że na 2 września planowane jest w Paplinie uroczyste odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej mieszkańca Paplina porucznika Mariana Bele - uczestnika kampanii wrześniowej i 
pilota słynnego Dywizjonu 303. 

Pan Wójt poinformował, że w dniu 13 czerwca w świetlicy wiejskiej w Jeruzalu odbyło się Walne 
Zebranie Członków LDG „Kraina Rawki", na którym m.in. dokonano wyboru organów LGD: Zarządu, 
Rady i Komisji Rewizyjnej. Do Rady ponownie zostali wybrani pani Krystyna Oziębło i Wójt Gminy 
Kowiesy. Pan Wójt następnie wskazał, że planowane jest na przyszły rok zwiększenie środków na 
dofinansowanie projektów w ramach działania „Granty Krainy Rawki" i zmiana zasad przyznawania 
pomocy na takie projekty. 

Pan Wójt następnie poinformował, że w dniu dzisiejszym spotkał się z ml. insp. Tomaszem 
Józefiakiem - Komendantem Miejskim Policji w Skierniewicach. Przedmiotem spotkania była kwestia 
zmiany organizacyjnej komórki policji w Kowiesach. Działający w obecnej formie posterunek zostanie 
zastąpiony Zespołem ds. prewencji, planowane są dyżury dzielnicowego - 3 dni w tygodniu przez 2 
godziny - kwestia dni /najlepiej dni nieparzyste/ i godzin urzędowania /np. 9-10/ jest jeszcze do 
ustalenia. W pozostałe części dni i w dni nie objęte dyżurem będzie prowadzona akcja patrolowa -
patrole drogowe i cywilne. Zgłoszeń dokonywać będzie można dzwoniąc na nr 112. W związku ze 
zmianą organizacyjną policja zrezygnuje z dzierżawy garażu, jak również będzie korzystać tylko z 
jednego pomieszczenia, a nie jak do tej pory z dwóch pomieszczeń biurowych. 

Sołtys Jakubowa Mieczysław Włodarski zapytał o kwestię destruktu na remonty dróg w ramach 
funduszu soleckiego. 
Pan Wójt wyjaśnił, że tak jak wspominał wcześniej w informacji udało się zwiększyć na ten rok 
możliwość zakupu destruktu z przebudowanej DK nr 8 o następne 3 do 5 tys. ton. Na dzień dzisiejszy 
nie wiadomo jednak kiedy materiał zostanie nam przekazany przez wykonawców lub podwykonawców 
przebudowy. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie z przedstawicielami firmy ERBUD, GDDKiA oraz 
Dyrektorem Kontraktu panem Arturem Cisowskim m.in. w tej sprawie. Istnieje również alternatywne 
rozwiązanie - firma Wotex ma na tartaku w Kowiesach złożone 15 tys. ton destruktu i będzie 
możliwość odkupienia od niej materiału, ale za dużo wyższą cenę. Pan Wójt nadmienił, że i tak udało 
nam się pozyskać dużą ilość destruktu z przebudowy DK nr 8 /w zeszłym roku ponad 15 tys. ton, w 
tym roku 4,5 tys. materiału trafiło na nasze drogi gminne/ w porównaniu do innych gmin i powiatu. 

Sołtys Chrzczonowic Włodzimierz Cybulski zwrócił uwagę na przebieg dróg dojazdowych przy trasie 
- w obniżeniach terenu woda zalega na drogach m.in. na drodze dojazdowej za p. Radkiewicz na 
Wędrogowie. 

Pan Wójt wyjaśnił, że w sprawie dróg dojazdowych budowanych na terenie gminy i o problemach 
właścicieli gruntów sąsiadujących /podniesienie nawierzchni drogi względem gruntów sąsiadujących o 
30 cm uniemożliwia dojazd do pól, brak przepustów powoduje zaleganie wody na gruncie, problemy z 
odpływem wód do zbiorników bezodpływowych/ jest poinformowana GDDKiA oraz wykonawca dróg. 
Wszystko ma funkcjonować jak prace zostaną zakończone. Pan Wójt nadmienił, że drogi dojazdowe 
nie będą przejmowane przez samorządy, gdyż są związane z drogą ekspresową i będą utrzymane 
przez zarządcę tej drogi. 

Sołtys Chrzczonowic Włodzimierz Cybulski zwrócił uwagę na przebieg drogi dojazdowej w Babsku 
przy lesie - usytuowanie drogi na skarpie. 

Sołtys Zawad Wiesława Szumna spytała, czy przy nowousytuowanych wiatach przystankowych w 
Zawadach będą się zatrzymywały autobusy? 
Pan Wójt wyjaśnił, że tak. PKS Skierniewice zapoznał się z usytuowaniem przystanków, będą 
powieszone aktualne rozkłady jazdy. Na etapie przedstawiania projektu przebudowy DK nr 8 
wnosiliśmy o zlokalizowanie 4 zatoczek i wiat przystankowych w Zawadach, by zatrzymujące się tam 
autobusy nie musiały objeżdżać obu rond, ale nie uwzględniono naszych uwag w tej kwestii. Pan Wójt 
nadmienił, że przy drogach ekspresowych przystanki są zlokalizowane co 5 km. W naszym przypadku 
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są to 2 przystanki w Chrzczonowicach /przy trasie/, 2 przystanki w Kowiesach /autobusy będą 
zjeżdżać z trasy/ i 2 przystanki w Zawadach /w pobliżu rond/. 
Pan Wójt wyjaśnił. że na podstawie zgłoszeń rolników i wstępnych obserwacji w terenie wynika, że w 
wyniku przymrozków wiosennych częściowo wystąpiły straty w plonach sadów wiśniowych i 
śliwkowych na l<waterach położonych w zagłębieniu terenu. Nie obserwuje się strat w sadach 
jabłoniowych. W związku z tym, nie przewiduje się ogłoszenia klęski na terenie Gminy Kowiesy. 
Gmina może ogłosić klęskę spowodowaną przymrozkami wiosennymi w przypadku wystąpienia strat 
na obszarze minimum całego sołectwa, a straty w gospodarstwach rolnych muszą przekroczyć 30 % 
średniej produkcji rolnej w gospodarstwie, w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w 
którym wystąpiły szkody. Na podstawie programu pomocy dla rolników Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, poszkodowani rolnicy będą mogli skorzystać tylko z kredytów klęskowych. Pan Wójt 
poprosił sołtysów o zgłoszenie się do p. Zofii Jakubiak o informację w tej sprawie do wywieszenia na 
tablicach ogłoszer1. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

Ad.15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XVIII Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 15.30 

Protokołowała: 

Anna Kałamajska-Nowak 

Przewodnicząca 

Rady Gmin~,t' wiesy 
-·":\ 

/- Ba'rbara Kowalska 
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