P R O T O K Ó Ł Nr XV/2008
z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Kowiesy
Początek Sesji godzina 12-ta.
Zakończenie godzina 1600.
Ustawowy stan radnych - 15
Faktyczny stan radnych
- 13
Na sesji obecnych było 13 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). W sesji nie uczestniczyła Pani Janina Rybicka - Przewodnicząca Rady (z powodu
śmierci męża) oraz radny Zbigniew Niewczas (z powodu choroby). W sesji uczestniczyli także sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 2).
W sesji udział wziął pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy, pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, pani Teresa Słoma – Sekretarz, pan Tomasz Góral – Przewodniczący Rady Powiatowej Izb Rolniczych, pan Jacek Ossowicz – członek Powatowej Izby Rolniczej oraz pan Artur
Bagieński – Wicemarszałek Województwa Łódzkiegp, pani Maria Kaczorowska – Naczelnik
Wydziału Wdrażania w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i pan Andrzej Dzierbicki – Dyrektor Departamentu Infrastruktury
Z uwagi na nieobecność Przewodniczącej Rady Sesję poprowadził pan Janusz Brzeziński –
Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Ad. 1
Otwarcia Sesji dokonał pan Janusz Brzeziński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, który serdecznie powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Wójta, sołtysów i zaproszonych gości.
Ad. 2
Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych.
Ad. 3
W kolejnym punkcie Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działaniach między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.
7. Informacja o działalności Powiatowej Izby Rolniczej w Skierniewicach przedstawiona
przez Pana Tomasza Górala – Przewodniczącego Rady Powiatowej IR oraz członków
Powiatowej Izby Rolniczej: Pana Jacka Ossowicza i Pana Jarosława Strzeleckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy dotychczasowemu dzierżawcy.
10. Podjęcie uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jeruzal-Wólka
Jeruzalska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008.
13. Omówienie przez Pana Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego możliwości finansowania inwestycji gminnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
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Nikt z obecnych nie zgłosił zmian do porządku wobec czego przystąpiono do kolejnego
punktu obrad.
Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Z uwagi na
fakt, iż protokół był przesłany w materiałach oraz wyłożony na sali obrad jego treści nie odczytywano. W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, nikt od
głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół został przyjęty 13 głosami.
Ad. 5
Kolejny punkt to informacja Wójta o działalności między sesjami. Pan Wiceprzewodniczący
oddał głos Wójtowi Gminy, który przedstawił informację jak niżej:
Z zakresu zadań inwestycyjnych
1) Zostały ogłoszone przetargi na:
 modernizację drogi Wola Pękoszewska – Borszyce,
 modernizację drogi Jakubów – Nowy Lindów,
 termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Kowiesach i dokończenie remontu
dachu na tym budynku.
2) Gmina posiada koncepcję przebudowy drogi |Wędrogów-Pękoszew (koszt przebudowy to ponad 1,7 mln złotych netto).
3) Zakończyła się procedura uzyskiwana zgód na przejście sieci wodociągowej w Paplinie, Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej. Zostały złożone dokumenty na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągu przez rzekę Chojnatkę w Jeruzalu oraz pozwolenia na sieć wodociągową w pasie drogi powiatowej.
Sprawy bieżące
1. Odbył się konkurs na nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych. Zgłoszono dwie aplikacje.
Obie kandydatki spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Trwają negocjacje co do
wynagrodzenia. Jest nadzieja, że od czerwca zatrudniona zostanie jedna z kandydatek.
2. Trwa uzgadnianie porozumienia o wspólnym finansowaniu odcinka drogi w Zawadach
z Nadleśnictwem Lasów Państwowych w Grójcu z siedzibą w Głuchowie (jest to przedłużenie drogi od Borszyc do Powązek gm. Mszczonów).
3. Komisja ds. remontów dróg, powołana przez Radę Gminy, dokonała objazdu dróg na
terenie gminy i przydzieliła określone ilości wywrotek żwiru na poszczególne sołectwa. Obecnie trwa dostawa żwiru na wskazane drogi oraz rozpoczęła pracę równiarka
na drogach.
4. W dniu 17 kwietnia w godzinach popołudniowych odbyło się Zebranie Mieszkańców
wsi sołectwa Nowy Wylezin w sprawie komunalizacji trzech działek wspólnot gruntowych oraz pozyskania gruntu na poszerzenie drogi na odcinku Nowy Wylezin –
Chrząszczew. W zebraniu uczestniczyło kilka osób.
5. W dniu 24 kwietnia odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Jeruzal – Wólka Jeruzalska, na którym został przyjęty Plan Odnowy Miejscowości. Jest to dokument niezbędny do pozyskiwania środków z PROW-u. Było to drugie zebranie w tej sprawie, pierwsze odbyło się 26 marca. W zebraniach uczestniczyło ponad 30 osób. W ostatnim Zebraniu na życzenie mieszkańców udział wziął pan Jarosław Liński – Wicestarosta
Skierniewicki, który przedstawił plan prac remontowych na drogach powiatowych w
obrębie sołectwa na ten rok.
6. Zostało wydanych 151 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanym do celów rolniczych. Łączna kwota zwrotu dla rolników
wynosi 57.770 zł. Jest to prawie dwa razy więcej niż rok temu.
7. Nie udało się uzyskać zwolnienia z opłat sądowych przy regulacji stanów prawnych
dróg i innych gruntów, na które otrzymaliśmy decyzje komunalizacyjne od Wojewody.
8. Gmina Kowiesy otrzymała od Wojewody kwotę 15.530 zł na stypendia szkolne. Łącznie przyznano 98 stypendia. Przy dochodzie do 100 zł na osobę na miesiąc – 13 stypendia, przy 101-200 zł – 28 stypendia, 201-250 zł – 28 stypendia i przy dochodzie
od 251 do 351 zł – 29 stypendia.
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9. Zakupiono 14 ton tłucznia na zaspanie dziur w drodze w Paplinku, Jerzualu i na wjeździe do gimnazjum.
10. Wykonawca modernizacji dróg w Chrzczonowicach i Lisnej, realizowanych w 2007
roku, uzupełnił w ramach gwarancji ubytki powstałe w okresie zimowym.
11. Odbyło się spotkanie z dyrektorkami szkół, prowadzonymi przez Gminę, na którym
omówiono sprawy bieżącej działalności, terminy składania projektów organizacyjnych
na rok szkolny 2008-2009 oraz planowane na wakacje remonty budynków.
12. W dniu 22 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP w Kowiesach, na
którym omówiono sprawy bieżącej eksploatacji sprzętu i obiektów, zakupów z dofinansowaniem umundurowania i sprzętu oraz termin gminnych zawodów strażackich.
13. Wspólnie z przedstawicielami Referatu Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci
Narodowej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz z panią Z. Jakubiak obejrzeliśmy
groby żołnierskie na cmentarzu w Chojnacie oraz nową lokalizację ustawienia tablicy
upamiętniającej bohaterską śmierć druha Pendelskiego w 1943 r.
Wyjazdy służbowe
1) W dniu 31 marca uczestniczyłem w obradach Sesji Rady Powiatu Skierniewickiego.
2) W dniu 1 kwietnia uczestniczyłem w Konferencji organizowanej przez Wojewodę
Łódzkiego odnośnie zarządzania kryzysowego i usuwania skutków zdarzeń kataklizmów.
3) W dniach 3-8 kwietnia 2008 roku Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zorganizowała wyjazd studyjny do Katalonii. Z gminy Kowiesy w wyjeździe uczestniczyły następujące osoby: wójt, sekretarz oraz panie Elżbieta Melon i Elżbieta Książkiewicz.
Cała grupa liczyła 25 osób z pięciu gmin wchodzących w skład LGD. Był to bardzo
owocny wyjazd. Zobaczyliśmy jak funkcjonują podobne grupy w Hiszpanii. Między innymi gościliśmy w miasteczku powiatowym La Seu d΄Urgell, które liczy ponad 12 tysięcy mieszkańców. Miasteczko to pochodzi z czasów imperium rzymskiego. W miasteczku został wybudowany na olimpiadę w 1982 roku park olimpijski z torem do kajakarstwa górskiego. W Katalonii działalność Leadera oparta jest o starostwo, miasta
i gminy oraz indywidualnych przedsiębiorców. Obecnie realizowany już będzie trzeci
okres programowania. Inwestycje Leadera to przede wszystkim szkolenia, promocja,
organizacja imprez lokalnych i projekty inwestycyjne: dotacje do 33% kosztów urządzenia gospodarstw agroturystycznych, dotacje do małych przedsiębiorstw, prowadzonych przez osoby fizyczne typu: muzeum, piekarnia, wyroby serów z mleka koziego itp.
4) W dniach 10-11 kwietnia uczestniczyłem w XXII Walnym Zgromadzeniu Ogólnym
Gmin Wiejskich RP w Poznaniu, na którym między innymi udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2007 oraz podjęto uchwały w sprawie stanowisk w zakresie:
 oświaty,
 dostępności gmin wiejskich do środków unijnych w latach 2007-2013,
 systematycznie pogłębiających się dysproporcji w rozwoju obszarów wiejskich i dużych miast (w tym stanowisku gminy wiejskie domagają się przywrócenia wyrównawczej subwencji drogowej na każdy km drogi gminnej oraz skutecznego wzmocnienia kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w gminach, w
których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju).
W obradach uczestniczyli przedstawiciele rządu:
 pani Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 pan Krzysztof Hetman – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 pan Artur Ławniczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
5) Wraz z członkami LGD Kraina Rawki uczestniczyłem w krajowym wyjeździe studyjnym na pomorze zachodnie do LGD „Wiejska Inicjatywa Rozwojowa”. Działania tej
grupy w ramach Leadrea są zbliżone do działań „Krainy Rawki” (dokumentacje techniczne, szkolenia. Mają trochę lepsze osadnictwo (duże zurbanizowane wioski). W
trakcie wyjazdu zapoznaliśmy się z Centrum Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie, gospodarstwem rybackim
ryb słodkowodnych (300 ha lustra wody stawów, zakład produkcji narybku (dopłaty
MRWiR do gatunków ryb szlachetnych, którym grozi wyginięcie: sielawa, sum, miętus). Zwiedziliśmy gospodarstwa agroturystyczne, w którym wypieki chleba, wyroby
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wędlin i wina odbywają się metodą chałupniczą przez osoby je prowadzące). Odwiedziliśmy także geotermię w Pyrzycach i zapoznaliśmy się z jej funkcjonowaniem.
6) W dniu 25 kwietnia uczestniczyłem w Konferencji w Łodzi, organizowanej przez Wojewodę Łódzkiego „Razem Bezpieczniej”:, na której między innymi omówiono działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa łódzkiego. W konferencji udział wzięli między innymi: komendanci wojewódzcy policji i Państwowej
Straży Pożarnej, przedstawiciele kuratorium oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji. W trakcie konferencji pan Andrzej Witkowski – Łódzki Wojewódzki Komendant PSP przekazał mi informację, iż samochód dla OSP Wola Pękoszewska został przyznany i zostanie przekazany jednostce w maju.
7) W ostatni poniedziałek wspólnie z panią Marią Odziemkowską, Zarządem OSP Wola
Pękoszewska i Komendantem Gminnym spotkaliśmy się z panem Dariuszem Rosińskim – Miejskim Komendantem PSP w Skierniewicach w sprawie uroczystości przekazania samochodu dla OSP Wola Pękoszewska.
Na tym Pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami.
Pan Wiceprzewodniczący podziękował Panu Wójtowi i przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad. 6
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za
2007 rok. Jako pierwszy głos zabrała radna Zuzanna Dudziak – przewodnicząca komisji rewizyjnej, która odczytała wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy za rok 2007, jaki został sformułowany na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 roku,
stanowiący załącznik do protokołu.
Następnie pani Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007, które
szczegółowo było omówione na posiedzeniu komisji rewizyjnej, a przedstawia się ono następująco:
1) Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2007 rok:
Plan dochodów po zmianach na 31.12.2007 rok wyniósł 5.902.855,39 zł, wykonanie zaś wyniosło 5.921.853,69 zł, tj. 100,3 %.
Niezrealizowanie planu dochodów poniżej 98% wystąpiło w następujących działach:
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo
zaplanowano 6.484,00 zł wykonano 4.720,00,76 zł., tj. 72,8 %
Dochody wykonane wynikają z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze żwirowni
w Paplinie. Wykonanie planu w 72,8% wynika z faktu, iż podatnik zaprzestał wydobywania
kopalin.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zaplanowano 70.000,00 zł, wykonano 67.046,00 zł, tj. 95,8%
Niewykonanie planu dochodów w tym dziale wynika z odnotowania mniejszego poboru
wody, a co za tym idzie wpływów z tytułu poboru.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Zaplanowano 67.716,00 zł, wykonano 61.032,60 zł, tj. 90,1%
W dziale tym zaplanowana dotacja na nauczanie języka angielskiego nie została wykorzystana w przewidywanej wysokości.
Dział 852 Pomoc społeczna
Zaplanowano 1.131.249,00 zł, wykonano 1.098.162,60 zł, tj. 97,1%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowano 52.419,00 zł, wykonano 50.887,53 zł, tj. 97,1%
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Zaplanowano 21.000,00 zł, wykonano 17.908,69 zł, tj. 85,3%

4

Protokół z XV Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 roku

Dochody własne wykonano w kwocie 2.079.447,48 zł i stanowiły one 35,1% ogólnych dochodów budżetu, a wynikały głównie z następujących tytułów:
1. wpływy z podatków i opłat lokalnych
1.219.080,72 zł
2. wpływy z opłat za wodę
67.046,60 zł
3. wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe
40.446,85 zł
4. dochody z majątku gminy
108.217,61 zł
5. dochody ze sprzedaży majątku
13.620,00 zł
6. udziały w podatkach dochodowych
538.919,22 zł
7. odsetki od rachunku bankowego
23.679,10 zł
8. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności
7.197,98 zł
9. wpływy z różnych dochodów
61.239,40 zł
Największe wpływy w dochodach własnych stanowił podatek od nieruchomości i rolny oraz
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo działań egzekucyjnych podejmowanych przez gminę, w podatkach tych występują duże zaległości. Największe zaległości
występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych (228.919,13 zł) oraz w podatku
rolnym od osób fizycznych (44.401,09 zł).
Ogółem należności na dzień 31.12.2007 roku wynosiły 455.399,90 zł, w tym należności wymagalne 382.834,99 zł.
Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości 155.816,21 zł.
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w
wysokości 95.920,60 zł.
Dotacje stanowiły 23,6% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 1.398,537,34 zł, z czego:
1. dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 1.109.621,51 zł,
2. dotacje na dofinansowanie zadań własnych stanowiły 167.495,06 zł,
3. dotacje z TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 52.252,16 zł,
4. dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania pn Zdrowy uczeń umie pływać – 17.908,69 zł,
5. dotacja z funduszy Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadania oświatowe
29.152,00 zł.
6. dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Dzień Ziemi” 8.782,92
zł.
7. dotacja z PFRON na pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w wysokości 13.325,00
zł.
Największe dochody stanowiące 41,3% ogólnych dochodów to subwencje, na które składały
się:
16. subwencja oświatowa
1.536.564 zł,
17. subwencja wyrównawcza
907.305 zł.
2) Sprawozdanie z wykonanie wydatków za 2007 rok:
Plan wydatków wykonano w 94,9% w ogólnej kwocie 5.963.266,69 zł, z czego wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.199.233,36 zł (20,1% ogólnych wydatków), natomiast
wydatki bieżące 4.764.033,33 zł (79,9% ogólnych wydatków).
Niezrealizowanie planu wydatków poniżej 90% wystąpiło w następujących działach:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano 259.119,39 zł, wykonano 158.297,71 zł, tj.
61,1 %
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, wodę i gaz planowano 60.405,00 zł, wykonano 52.110,03 tj. 86,3%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano 281.627,00 zł, wykonano 251.024,45,
tj. 89,1%
Dział 710 Działalność usługowa
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Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planowano 21.000 zł, wykonano
12.441,20, tj. 59,5%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowano 80.400,00 zł, wykonano 70.717,15 zł, tj. 88,0%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowano 100.744,00 zł, wykonano 84.146,89 zł, tj. 83,5%
Największe wydatki poniesiono w dziale oświata i wychowanie (2.089.469,29 zł). Wydatki te
stanowiły ponad 41% budżetu.
3) Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 roku.
W budżecie roku 2007 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 1.315.680,00 zł,
wykonano 1.199.233,36 zł, a dotyczyły one między innymi:
infrastruktury wodociągowej - poniesiono 73.325,70 a były to:
8) wykonanie map do celów wodociągowych
9) dokumentacja na budowę SUW w Paplinie,
10) zakup pompy głębinowej
infrastruktury drogowej - poniesiono 689.713,78 zł a były to:
11)budowa drogi Pękoszew-Wędrogów (sporządzenie podkładów geodezyjnych
oraz sporządzenie aktów notarialnych darowizn na poszerzenie drogi),
12)modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Lisna, Chrzczonowice i Wola
Pękoszewska,
13)zakup wiat przystankowych w Kowiesach i Jakubowie.
gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 172.285,98 zł
14)zakup działki w Kowiesach,
15)zakup budynku po byłej zlewni mleka w Jeruzalu,
16)modernizacja budynku socjalnego w Lisnej,
17)budowa oczyszczalni ścieków dla budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowiesach
zadań oświatowych -poniesiono 155.199,98 zł na :
18) II etap termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Turowej Woli (docieplono budynek),
administracji gminnej 17.979,01 zł
19)zakupiono sprzęt biurowy.
Oświetlenia dróg – 90.728,91 zł
dokonano modernizacji oświetlenia drogowego
Na tym pani Skarbnik zakończyła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007.
Wiceprzewodniczący Rady podziękował za przedstawione informacje i otworzył dyskusję.
Jako pierwszy glos zabrała radna Iza Wieczorek, która zapytała, jak wywiązuje się firma GAP
z zobowiązań finansowych wobec Gminy?
Na pytanie to odpowiedziała pani Skarbnik, która poinformowała, że jeżeli chodzi o GAP to
zaległości z lat ubiegłych wynoszą 167.218,32 zł, z czego:
 za 2004 rok - 42.369,42 zł
 za 2005 rok - 66.911,90 zł
 za 2006 rok - 54.788,00 zł
 za 2007 rok - 3.149,00 zł
 za I - III kwartał 2008 roku – 4.272,00 zł.
Na dzień 21 marca 2008 roku łączna kwota zobowiązań wynosi 216.896,24 zł, z czego:
 kwota zaległości to
- 171.491,24 zł
 kwota odsetek od zaległości
45.356,00 zł
 kwota odsetek od zaległości za I – III 2008 r.
–
49,00 zł
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Następnie radny Cezary Żukowski zapytał czy gmina ma jakieś oszczędności w związku z
modernizacją oświetlenia?
Pan Wójt odpowiadając na powyższe pytanie poinformował, że określenie oszczędności będzie możliwe dopiero w drugim półroczu, ale z pewnością oszczędności będą, co widać już
po rachunkach za energię za poszczególne miesiące.
Radny Krzysztof Wieczorek zapytał, czy są szanse na realizację w roku bieżącym zaplanowanej inwestycji polegającej na budowie wodociągu.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, który zaznaczył, iż realizacja budowy wodociągu zależy od
pozyskania środków unijnych. Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest ogłoszenie konkurs na nabór wniosków w ramach PROW, z którego chcemy pozyskać środki. Jeżeli wniosek
zostanie zakwalifikowany to samo wykonanie może nastąpić dopiero w roku następnym, a
ma to związek z procedurami.
Więcej pytań nie odnotowano.
Pan Janusz Brzeziński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr III/69/2008
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2008 roku
w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Kowiesy z wykonania budżetu za
2007 rok oraz uchwałę Nr III/70/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy w sprawie absolutorium za 2007 rok.
Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy za rok 2007. Wiceprzewodniczący Rady poinformował zebranych, iż zgodnie
z art. 28 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. Treść uchwały odczytała pani Teresa
Słoma. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2007 została podjęta 13
głosami za, tj. bezwzględną większością.
Pan Wójt serdecznie podziękował zebranym za udzielone absolutorium.
Ad. 7
W następnym punkcie Wiceprzewodniczący Rady oddał głos panu Tomaszowi Góralowi –
Przewodniczącemu Powiatowej Izby Rolniczej w Skierniewicach, który pokrótce przedstawił
informację nt. izb rolniczych.
Izba Rolnicza jest jednostką samorządu rolniczego, działającego na rzecz rozwiązywania
problemów rolnictwa. Działa na terenie województwa łódzkiego i reprezentowana jest przez
323 członków Rad Powiatowych działających w 21 powiatach ziemskich województwa łódzkiego oraz przez 42 członków Walnego Zgromadzenia działającego na obszarze całego województwa. Z terenu gminy Kowiesy jest 2 członków (pan Jacek Ossowicz i pan Jarosław
Strzelecki). Działalność Izby to przede wszystkim kształtowanie polityki rolnej i uczestnictwo
w jej realizacji. Oprócz zadań opiniodawczych i wnioskodawczych, Izba Rolnicza prowadzi:
działania na rzecz tworzenia rynku rolnego, działalność doradczą i oświatową na wsi jak
również informacyjną dotyczącą zmian warunków funkcjonowania gospodarstw w perspektywie integracji z Unią Europejską. Działalność bieżąca Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego to realizacja zadań statutowych i ustawowych, a dotyczy przede wszystkim:
 opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich,
 wyrażania stanowisk Izby wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów działających w zakresie rolnictwa,
 wydawania opinii,
 działania na rzecz rolników poszkodowanych klęskami żywiołowymi, pracy w komisjach szacujących straty, pracy w komisjach szacujących szkody łowieckie,
 udziału w pracach Komisji Przetargowej ARR wybierającej podmioty prowadzące skup
interwencyjny zboża, udziału w pracach Wojewódzkich i Powiatowych Rad Zatrudnienia.
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Z dużym powodzeniem, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, kontynuowany jest Program Modernizacji i Kalibracji Ciągnikowej
Aparatury Ochrony Roślin. We współpracy z OR KRUS w Łodzi, podejmowane są działania w
celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych. Od początku
istnienia Izby jedną z ważniejszych form działalności jest organizacja szkoleń, konferencji i
wyjazdów studyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości rolników na tematy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, min. w zakresie:
 wykorzystania środków pomocowych przedakcesyjnych i strukturalnych,
 regulacji prawnych w Unii Europejskiej na poszczególnych rynkach rolnych,
 przystosowania polskich gospodarstw do wymogów stawianych przez państwa piętnastki.
Ponadto, poprzez swoją pracę Izby wspierają młodych rolników zaczynających działalność
gospodarczą, wspierają działania na rzecz rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem na terenach wiejskich.
Ostatnio zostały zgłoszone propozycje zmian w przepisach, dotyczące:
 możliwości korzystania ze źródeł PROW przez rynki zbytu,
 dziedziczenia płatności w ramach gospodarstw niskotowarowych,
 KRUS-u.
We wrześniu 2007 roku ruszył program rekultywacji – wapnowanie gleb, finansowany z
WFOŚIGW. Do każdego gospodarstwa dofinansowywana jest kwota 800 zł. Jest to bardzo
mała kwota, ponadto termin wapnowania też nie jest najlepszy. Są problemy z przelewaniem środków za wapnowanie. W br. Rusza kolejny program wapnowania. Optujemy przy
zmianie kwoty na 2500-3000 zł.
Pan Tomasz Góral nadmienił także, że IR współpracuje z rynkami zbytu trzody oraz z Hurowym Rynkiem „Zjazdowa” w celu tworzenia klastra ogrodniczego. Izby Rolnicze starają się
również o nadzór nad działalnością ODR-ów. To, że pracownicy ODR nie pobierają opłat od
rolników za wypełnianie wniosków jest zasługą Izb.
Radny Krzysztof Wieczorek zadał pytanie, jak Przewodniczący ocenia członków Izb Rolniczych z naszej gminy.
Pan Tomasz Góral odparł, iż ocenia ich bardzo dobrze. Są to ludzie, którzy są przygotowani
merytorycznie i mają wiele ciekawych pomysłów.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, jakie Izby Rolnicze mają pomysły na ustawę o KRUS-ie.
Pan Tomasz Góral odparł, iż w tej sprawie nie ma jeszcze sprecyzowanego stanowisko, niemniej Izby uczestniczą w pracach nad projektem ustawy.
Pan Bogusław Wieczorek – sołtys Wędrogowa zapytał, czy jakość wapna jest przez kogoś
sprawdzana?
Pan Góral odparł, iż jest sporządzona lista kopalń z atestem, który powinien dołączony do
każdego transportu wapna.
Więcej pytań nie odnotowano. Pan Wiceprzewodniczący podziękował serdecznie za udzielone
informacje i przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad. 8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Głos w tej sprawie zabrał pan Wójt, który poinformował zebranych, iż przedmiotem niniejszej uchwały jest działka o numerze ewidencyjnym 77/2, stanowiąca część siedliska zajmowanego przez panią Gierczak Wandę w miejscowości Chojnata. Na nieruchomości znajduje
się piwnica, a dom, który zamieszkiwała do 21 stycznia 2006 roku obecnie jest w ruinie i
znajduje się na działce 78, która jest własnością państwa Grażyny i Dariusza Rybickich.
Działka nr 77/2 jest położona w sąsiedztwie działek nr 76 (własność pana Popławskiego) raz
działki nr 78 (własność państwa Rybickich).
Zbycie nieruchomości nastąpi zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.
Pan Wójt nadmienił, iż projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia wszystkich
komisji w dniu 28 kwietnia i został pozytywnie zaakceptowany.
Odnośnie tej uchwały radni nie mieli żadnych uwag, wobec tego przystąpiono do odczytania
treści uchwały i głosowania nad podjęciem. W głosowaniu jawnym nad projektem udział
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wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw,
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.
Ad. 9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy dotychczasowemu dzierżawcy.
Głos w tej sprawie zabrał pan Wójt, który poinformował, iż przedmiotowa uchwała dotyczy
działki nr 228, położonej w Jeruzalu, która została wydzierżawiona pani J. Stopińskiej 1
grudnia 2005 roku na dwa lata. Dzierżawca złożył wniosek o dalszą dzierżawę działki rolnej.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami przedłużenie umowy dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy wymaga zgody Rady Gminy.
Pan Wójt nadmienił, iż projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia wszystkich
komisji w dniu 28 kwietnia i został pozytywnie zaakceptowany.
Odnośnie tej uchwały radni nie mieli żadnych uwag, wobec tego przystąpiono do odczytania
treści uchwały i głosowania nad podjęciem. W głosowaniu jawnym nad projektem udział
wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw,
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.
Ad. 10
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy.
Głos w tej sprawie zabrał pan Wójt, który poinformował, iż przedmiotowa uchwała jest wynikiem dokonanej oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kowiesy, w wyniku której uznano, iż zachodzi konieczność dokonania
jego zmiany. Podjęcie ww. uchwały ma na celu dostosowanie zapisów obowiązującego Studium do nowych potrzeb rozwojowych gminy, koordynacji polityki przestrzennej oraz
uwzględnienie wniosków inwestycyjnych mieszkańców. Ponadto niezbędne jest dostosowanie formy i treści dotychczasowego Studium do obowiązujących wymogów prawnych. Pan
Wójt nadmienił, iż ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium zostanie zamieszczone na
tablicach ogłoszeń oraz w prasie i w związku z tym prosił o zgłaszanie wniosków przez
mieszkańców w terminie, jaki będzie podany w ogłoszeniu.
Pan Wójt nadmienił, iż projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia wszystkich
komisji w dniu 28 kwietnia i został pozytywnie zaakceptowany.
Odnośnie tej uchwały radni nie mieli żadnych uwag, wobec tego przystąpiono do odczytania
treści uchwały i głosowania nad podjęciem. W głosowaniu jawnym nad projektem udział
wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw,
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.
Ad. 11
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jeruzal-Wólka Jeruzalska.
Informacji w tej sprawie udzieliła pani Tersa Słoma – Sekretarz Gminy, która poinformowała,
iż zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 lutego
2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013” do wniosku o przyznanie pomocy w ramach ww. programu dołącza się
plan odnowy miejscowości. Plan odnowy miejscowości uchwala Zebranie Wiejskie, natomiast
organ stanowiący zatwierdza jego przyjęcie.
Gmina zamierza składać wniosek o przyznanie pomocy do działania „Odnowa i rozwój wsi”
na realizację inwestycji polegającej na przebudowie strażnicy OSP w Jeruzalu w celu przystosowania jej do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnej. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Powyższy plan został przyjęty przez Zebranie Wiejskie w dniu 24 kwietnia br. Wcześniej odbyło się spotkanie, na którym plan był szczegółowo omówiony.
Pani Słoma nadmieniła, iż projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia wszystkich komisji w dniu 28 kwietnia i został pozytywnie zaakceptowany.
Odnośnie tej uchwały radni nie mieli żadnych uwag, wobec tego przystąpiono do odczytania
treści uchwały i głosowania nad podjęciem. W głosowaniu jawnym nad projektem udział
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wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw,
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.
Ad. 12
W następnym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy
Kowiesy na rok 2008.
Głos w tej sprawie zabrała pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, która poinformowała zebranych, iż zmiany budżetu polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu gminy o
kwotę 141.258,00 zł.
Szczegółowo przedstawia się to następująco:
1. kwota 8.978 zł stanowi zwrot wynagrodzenia z Urzędu Pracy za prace publiczne (za 1
osobę w okresie od 15 kwietnia do 14 października 2008 r.)
2. kwota 25.000 zł to dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn
3. kwota 90.000 zł to dotacja TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych relacji Wola Pękoszewska – Borszyce i Jakubów – Nowy Lindów
4. kwota 1.500 zł to dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla
pracownika socjalnego
5. kwota 15.780 z to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
Pani Skarbnik nadmieniła, iż projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia
wszystkich komisji w dniu 28 kwietnia i został pozytywnie zaakceptowany.
Odnośnie tej uchwały radni nie mieli żadnych uwag, wobec tego przystąpiono do odczytania
treści uchwały i głosowania nad podjęciem. W głosowaniu jawnym nad projektem udział
wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw,
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.
W tym miejscu Wiceprzewodniczący ogłosił 30 minutową przerwę.
Ad. 13
Po przerwie obrady zostały wznowione. Na wstępie pan Wiceprzewodniczący powitał przybyłych gości z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: pana Artura Bagieńskiego - Wicemarszałka
Województwa Łódzkiegp, panią Marię Kaczorowską – Naczelnika Wydziału Wdrażania w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz
pana Andrzeja Dzierbickiego– Dyrektora Departamentu Infrastruktury.
Następnie oddał głos panu Wójtowi, który również przywitał przybyłych gości i pokrótce
przedstawił sytuację naszej gminy. Mówił między innymi o rozdrobnieniu gospodarstw rolnych, o dużym rozproszeniu siedlisk, co utrudnia zaopatrzenie miejscowości w infrastrukturę
techniczną typu drogi i wodociągi. Przedstawił potrzeby gminy w zakresie inwestycji i wyraził
nadzieję na dobrą współpracę i pomoc ze strony UM przy aplikowaniu o środki.
Następnie głos zabrał pan Marszałek, który wyraził swoje zadowolenie z zaproszenia na sesję Rady Gminy i obiecał, że w miarę możliwości będzie wspierał nasze działania dotyczące
pozyskiwania środków unijnych. Zaprosił również wszystkich obecnych na szkolenie dotyczące PROW-u, które odbędzie się 6 maja w Rawie Mazowieckiej.
Kolejny gość – pan Andrzej Dzierbicki – mówił między innymi o dofinansowaniach z WFOGR.
Nadmienił, że gmina Kowiesy otrzymała 90.000 zł dotacji do dróg dojazdowych, następny
podział środków będzie jesienią, na łączną pulę 2,5 mln zł. Kryteria otrzymania dotacji są
coraz bardziej ostre i stąd trudniej jest je uzyskać. Niemniej ma nadzieję, że współpraca będzie układała się dobrze. Podobnie jak pan Marszałek, wyraził swoje zadowolenie z udziału w
sesji. Zawsze łatwiej jest oceniać wnioski, kiedy zna się specyfikę gmin, które je składają.
Następnie głos zabrała pani Maria Kaczorowska, która przybliżyła wszystkim zebranym procedury naboru wniosków w PROW-ie oraz podała wstępne terminy, kiedy ruszą poszczególne
działania. Nadmieniła, iż opóźnienia jakie występują wynikają z braku aktów wykonawczych,
na które wszyscy czekają. Alokacja środków z roku 2007 została przeniesiona na rok 2008.
Poruszyła też sprawę Odnowy wsi i planowanego wniosku naszej gminy na przebudowę
strażnicy w Jeruzalu. Uczuliła, aby z kosztów kwalifikowanych wyłączyć koszty dotyczące pomieszczeń dla OSP. Jeszcze raz zachęcała wszystkich do wzięcia udziału w szkoleniu, o któ-
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rym mówił wcześniej pan Marszałek, a także zachęciła do odwiedzania strony internetowej i
kontaktów z wydziałem wdrażania w UM.
Pan Wiceprzewodniczący serdecznie podziękował wszystkim gościom za zabranie głosu i
otworzył dyskusję.
Jako pierwszy zabrał głos Wiceprzewodniczący, który powrócił do tematu wapnowania.
Pan Marszałek poinformował, iż opóźnienia zwrotu środków z WFOŚiGW na wapnowanie wynikają przede wszystkim z faktu, iż dokumenty przygotowywane przez rolników są nieprawidłowe.
Ad. 14 i 15
W punkcie interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski nie odnotowano żadnych głosów.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący zamknął posiedzenie
XV Sesji Rady Gminy Kowiesy V kadencji.
Zakończenie godz. 1600.
Protokołowała:
Teresa Słoma

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Kowiesy
/-/ Janusz Brzeziński

11

