
  
P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2008

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 czerwca 2008 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Kowiesy

Początek Sesji godzina 12-ta.
Zakończenie godzina 1400.
Ustawowy stan radnych   - 15
Faktyczny stan radnych   - 13

W sesji uczestniczyło 13 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do proto-
kołu). W sesji nie uczestniczyła Pani Jadwiga Gołebiewska  oraz radny Cezary Żukowski. 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 – Skarb-
nik Gminy, pani Teresa Słoma – Sekretarz.

Ad. 1
Otwarcia Sesji dokonała pani Janina Rybicka – Przewodnicząca Rady Gminy, która serdecz-
nie powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Wójta, sołtysów i zaproszonych gości.  

Ad. 2
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, po-
nieważ na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych.

Ad. 3
W kolejnym punkcie Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła 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 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2015 

– Plan Rozwoju Lokalnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kowiesy do Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Kraina Rawki”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Budowa Zintegrowanego Sys-

temu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego).
9. Podjęcie uchwały w spawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13.Wolne wnioski i informacje.

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 od-
czytywano. 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
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1. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Skierniewi-
cach na:
a) budowę Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszewskiej
b) remont i rozbudowę Remizy OSP w Jeruzalu na cele kulturalno – oświatowe 
mieszkańców sołectwa
c)budowę sieci wodociągowej dla wsi Paplin, Chełmce, Jeruzal i Wólka Jeruzalska.

2. Zakończyło się postępowanie przetargowe na modernizację drogi Wola Pękoszewska 
– Borszyce – Zawady. Złożono 4 oferty. Wygrała firma PED – BRUK z Nowego Kawę-
czyna, którego oferta opiewała na kwotę 355 301,76 zł. Nadleśnictwo Grójec sfinan-
suje 46 136,97 zł (jest to odcinek w obrębie lasu). Trzeciego czerwca wykonawcy zo-
stał przekazany plac budowy. Planowana realizacja do końca lipca br.

3. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na modernizację drogi Ja-
kubów – Nowy Lindów. Tu przetarg został powtórzony. Są dwie oferty. Jedna  na 298 
100 zł firmy Strabag i druga firmy PED – BRUK – 103 429 zł. Czekamy na zwrotki z 
poczty i ewentualne odwołania lub protesty.  

4. Dobiega końca procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na termomoderni-
zację budynku Ośrodka Zdrowia w Kowiesach. Są cztery oferty i również czekamy na 
zwrotki od przesyłek listowych oraz uchwałę Rady Gminy o zaciągnięciu pożyczki ter-
momodernizacyjnej.

5. Zostały złożone wnioski do Starostwa Powiatowego o zgłoszeniu prac modernizacyj-
nych dróg: Wymysłów – Chojnatka i do wsi Janów. Ogłoszone zostały przetargi na 
modernizację tych dróg, składanie i otwarcie ofert 16 czerwca.

7. Zakończono postępowanie przetargowe na wyłonienie urbanisty na opracowanie stu-
dium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy. Na wysłanie za-
proszeń do 6 urbanistów złożono dwie oferty P. Bargieły za 35 tyś. Zł i P. Rogowskiej 
za 28 tyś zł. I 12 czerwca zostanie podpisana umowa z P. Rogowską.

Nie udało się wyłonić firmy geodezyjnej na wykonanie podziałów geodezyjnych w Li-
snej i Paplinku na poszerzenie drogi. Na wysłanych 10 zaproszeń ofertę złożyła 1 fir-
ma i postępowanie zostało powtórzone.

Sprawy bieżące.

1. Został podpisany akt notarialny na zamianę gruntów na poszerzenie drogi we wsi 
Wymysłów.

2. Nie udał się nabór pracowników na wolne stanowisko z zakresu planowania prze-
strzennego, inwestycji i zamówień publicznych. Były dwie aplikacje spełniające wy-
magania konkursu. Ale żadna nie zdecydowała się przyjść do pracy do Kowies i kon-
kurs został ponownie ogłoszony. Składanie ofert do dzisiaj do godz 16.

3. W dniu 21 maja w Woli Pękoszewskiej odbyło się przekazanie samochodu ratowniczo 
– gaśniczego dla OSP Wola Pękoszewska od Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Łodzi. I tym razem na pogodę nie trafiliśmy. Dziękuję wszystkim radnym, dru-
hom strażakom, którzy wzięli udział w tej uroczystości. A szczególnie dziekuję Pa-
niom radnym, które upiekły i przekazały ciasta na wspólny poczęstunek.

4. Spotkałem się z Zarządem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Wola i okolic. Na 
spotkaniu omówiliśmy zasady i formy współpracy na rok szkolny 2008/2009 w zakre-
sie prowadzenia niepublicznej szkoły z uprawnieniami publicznej w Turowej Woli.

5. W dniu 13 maja w Kowiesach odbył się bieg zwycięstwa dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjum. O wynikach i atrakcjach biegu myślę, że Państwo już słyszeli lub 
czytali w Głosie Skierniewic i okolic.
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6. Została nawiązana współpraca z Bankiem DuB NORD Polska S.A. w zakresie pozyska-
nia pożyczki termomodernizacyjnej i uzyskania premii termomodernizacyjnej z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego.

7. W dniu 27 maja odbył się strajk nauczycieli w szkole podstawowej i gimnazjum, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Kowiesy. Szkoła Niepubliczna w Turowej 
Woli i Punkt Edukacji Przedszkolnej w Jeruzalu i Turowej Woli pracowały lub zamienił 
dzień pracy w tym tygodniu. Za strajk nauczycieli nie zostało wypłacone wynagrodze-
nie, gdyż uczniów w tym dniu w szkołach nie było, a ponadto organizator strajku wi-
nien wypłacić utratę dochodów strajkującym.
    

8. 27 maja odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Kowiesy. Panie radne 
zostały zapoznane z kosztami funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gmi-
ny w roku budżetowym 2007 oraz stopniami awansu zawodowego kadry nauczyciel-
skiej, liczbami nadgodzin w poszczególnych szkołach, pozyskanymi środkami finanso-
wymi przez szkoły z zewnętrznych źródeł finansowania. Zapoznano również z projek-
tami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2008/2009, liczbą dzieci i powierzchnią do 
sprzątania i liczbą woźnych w tych szkołach .
Omawiamy zakres prac remontowych w poszczególnych szkołach na ten rok, źródła 
finansowania.
Przedstawiono źródła finansowania sekretarki w Szkole Podstawowej w Kowiesach.
Komisja Oświaty zapoznała się z wyglądem klas i innych pomieszczeń po zakończeniu 
lekcji w Szkole Podstawowej w Kowiesach.

9. Wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Gminy uczestniczyłem w Dniu Ziemi w gimna-
zjum w Jeruzalu. Uczestnikami dnia byli uczniowie trzech sąsiednich gimnazjów tj. 
Strzyboga, Puszcza Mariańska i Jeruzal.
Popisy artystyczne dziewcząt i chłopców z Gimnazjum w Jeruzalu były bardzo dobre, 
gdyż większość oglądała na stojąco.

Wyjazdy służbowe.
    

1. Uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym, przez Pana Starostę Powiatu Skiernie-
wickiego w sprawie Projektu LODMAN – Infrostrada Regionalna Województwa Łódz-
kiego część I Podregion Północno – Wschodni.

2. Wspólnie z Panią Sekretarz i Paniami i Panami ze Stowarzyszeń działających na tere-
nie gminy Kowiesy uczestniczyłem w obradach Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
Rawki” w dniu 9 maja w Kaleniu.

3. W dniu 14 maja brałem udział w Powiatowo - Miejskich obchodach Dnia Strażaka w 
Skierniewicach w Miejskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Wspólnie z Panią Odziemkowską w dniu 16 maja uczestniczyłem w szkoleniu obrony 
cywilnej „Rawka 2008”  Szkolenie zaczęło się o godz. 9.00 i trwało do 15.00.

5. W dniu 1 czerwca  uczestniczyłem w zjeździe rodzinnym Górskich w Woli Pękoszew-
skiej. Można powiedzieć, że w trzech pomieszczeniach trwają prace remontowe, 
przywracany jest poprzedni wygląd i przeznaczenie.

6. Wspólnie z Panią Przewodniczącą uczestniczyłem w 10 Makowskiej Majówce w gminie 
Maków. 

7. W dniu 4 czerwca z delegatami z terenu gminy Kowiesy (6 osób) w Walnym Zgroma-
dzeniu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej. Walne było w hotelu Ossa od godz. 
11.00 do godz. 17.00. Bank ten jest na 4 miejscu w rankingu 350 zrzeszonych ban-
ków spółdzielczych w Banku Polskiej Spółdzielczości. Suma depozytów jest większa 
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niż suma udzielanych kredytów. BS Biała Rawska na wskaźniki finansów powyżej 
progów wyznaczonych przez Narodowy Bank Polski.

8. Wczoraj byłem w Łodzi w sprawie podpisania umowy z Panem Marszałkiem na dofi-
nansowanie dróg dojazdowych do pól.

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami.
Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi i przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 6
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do 
roku 2015 – Plan Rozwoju Lokalnego. Informacji w tej sprawie udzielił Pan Wójt, który poin-
formował zebranych, iż  strategia w obecnym stanie jest aktualizacją strategii przyjętej w 
roku 2004. Dokument ten jest niezbędny do pozyskiwania środków unijnych. Zostały w nim 
zaktualizowane dane z roku 2004. Pan Wójt nadmienił, iż projekt uchwały był przedmiotem 
wspólnego posiedzenia wszystkich komisji w dniu 3 czerwca 2008 roku i został pozytywnie 
zaakceptowany.
W sprawie Strategii głos zabrał radny Krzysztof Wieczorek, który zapytał, czy zaplanowana 
droga Kowiesy-Franciszków-Zawady będzie do Ulasek czy do Zawad?
Odpowiedzi udzielił pan Wójt, który stwierdził, że ww. droga będzie na Ulaski. Ponadto pan 
Wójt dodał, że odnośnie drogi do Zawad to na dzień dzisiejszy musielibyśmy ponieść duże 
koszty na podbudowę. Nie mniej może to być przygotowanie do przyszłych nakładów asfal-
towych. Należy zaznaczyć,  że jest duże zainteresowanie naszymi terenami, ale tylko od 
mieszkańców zależy czy zechcą sprzedać grunty.
Więcej  pytań  nie  zgłoszono  wobec  czego  przystąpiono  do  odczytania  projektu  uchwały. 
Treść uchwały odczytała pani Teresa Słoma. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 
udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował 
przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Kowiesy do roku 2015 – Plan Rozwoju Lokalnego została podjęta 13 głosami za. 

Ad. 7
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kowiesy do Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Informacji w tej sprawie udzieliła pani Teresa 
Słoma, która poinformowała zebranych, iż w związku ze zmianami, które wprowadziła usta-
wa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich osoby prawne, w 
tym jednostki samorządu terytorialnego, mają możliwość  przystąpienia do Lokalnej Grupy 
Działania w charakterze członka zwyczajnego.
W roku bieżącym uruchomione zostaną działania w ramach PROW na lata 2007-2013 w ra-
mach określonych priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, gdzie zdefi-
niowano cztery, z których przez LGD realizowane będą:
OS 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz
Oś 4 – Leader, której realizacja w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnię-
cia celów Osi 3.
W ramach Leader-a będzie wspierana działalność Lokalnych Grup Działania, w tym realizo-
wane przez nie projekty współpracy.
Dla uzyskania wsparcia finansowego dla realizacji projektów na danym obszarze niezbędne 
jest zorganizowanie się gmin w Lokalne Grupy Działania, które oparte są na partnerstwie 
trójsektorowym: publicznym, społecznym i gospodarczym.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zostało powołane w 2006 roku w 
celu realizacji programu Leader+, którego celem jest szeroko rozumiany rozwój obszarów 
wiejskich. Stowarzyszenie działa na terenie gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Ma-
zowiecka i Regnów. Do Stowarzyszenia przystąpi również gmina Sadkowice. Gmina Kowiesy 
współuczestniczyła  w powołaniu  oraz  aktywnie  wspierała  działanie  Stowarzyszenia  przez 
cały okres działalności. Obecnie członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne oraz przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych, działających na terenie 5 gmin. Planowana składka człon-
kowska dla jednostek samorządu terytorialnego to 20.000 zł rocznie. Pani Słoma nadmieniła 
również, iż dotychczasowa współpraca z LGD układa się bardzo dobrze. Nasza gmina jest re-
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prezentowana przez kilkunastu mieszkańców, którzy uczestniczyli między innymi w wyjaz-
dach studyjnych krajowych i zagranicznych. Ponadto dzięki działaniom „Krainy Rawki” udało 
się przygotować dokumentacje techniczne na przebudowę dwóch strażnic OSP (w Jeruzalu i 
Paplinie) oraz na boisko szkolne przy gimnazjum w Jeruzalu i około 50 dokumentacji na 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. W następnym schemacie, który prawdopodobnie zosta-
nie uruchomiony pod koniec br. LGD będzie starało się zapisać te działania w Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju i sfinansować ich realizację. Na dzień dzisiejszy należy stwierdzić, że członko-
stwo w LGD może przynieść same korzyści zarówno dla gminy jak i dla jej mieszkańców.
Pani Słoma nadmieniła, iż projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia wszyst-
kich komisji w dniu 3 czerwca 2008 roku i został pozytywnie zaakceptowany.
Pytań  nie  zgłoszono  wobec  czego  przystąpiono  do  odczytania  projektu  uchwały.   Treść 
uchwały odczytała pani Teresa Słoma. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały udział 
wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kowiesy do Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” została podjęta 13 głosami. 

Ad. 8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Budowa Zintegro-
wanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego).
Głos w tej sprawie zabrała pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, która poinformowała, iż 
powyższa uchwała jest niezbędnym dokumentem do przystąpienia Gminy Kowiesy do reali-
zacji projektu  „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódz-
kiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”, który umożliwi wykonanie obowiązku spoczywającego na 
samorządach, wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności: z ustawy z dnia 6 wrze-
śnia 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), z ustawy z 
dnia 18 września 2002 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z później-
szymi zmianami), z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektronicz-
ną (Dz. U. Nr 114, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz z ustawy z dnia 17 lutego 2005 
roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
poz. 565).
Liderem projektu będzie Województwo Łódzkie. Projekt obejmuje współfinansowanie zakupu 
sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu wdrożenia następujących elementów pro-
jektu dla jednostek administracji samorządowej z terenu województwa łódzkiego. Do pro-
jektu zgłosiło się 133 jednostek samorządu terytorialnego w ramach wdrożenia EOD i 37 w 
ramach integracji z obiegów z platformą e-Usług. Łącznie projekt obejmuje 183 jednostki 
oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi. 
Wstępnie budżet projektu został ustalony na kwotę 27 323 000,00 zł brutto, z czego 16 138 
000,00 zł brutto to koszty jednostek samorządowych, a 11 185 000,00 zł brutto to koszt 
Województwa Łódzkiego. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 23 224 550,00 zł brutto, 
co stanowi 85% ogólnej kwoty projektu.
Zgodnie z kosztorysem wartość projektu dotycząca Urzędu Gminy Kowiesy oraz Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach i  Gminnego Zespołu Oświaty wynosi 124 600,00 
zł, z czego Gmina musi zabezpieczyć 15%, tj. kwotę 18.690,00 zł wkładu własnego.
Pani  Sekretarz  nadmieniła,  iż  projekt  uchwały  był  przedmiotem  wspólnego  posiedzenia 
wszystkich komisji w dniu 3 czerwca 2008 roku 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. 9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Infor-
macji  udzieliła  pani  Teresa  Słoma –  Sekretarz  Gminy,  która  poinformowała,  iż  podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kowiesy jest konieczne ze 
względu wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008  roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. 
U. Nr 73, poz. 431).
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Rozporządzenie to określa widełki stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funk-
cyjnego, jaki przysługuje Wójtowi Gminy. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia 
wójtowi w gminie do 15 tysięcy mieszkańców przysługuje wynagrodzenie zasadnicze miesz-
czące się w widełkach 4.200 – 5.900 zł oraz dodatek funkcyjny w kwotach od 1.500 -1.900 
zł. W przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano najniższe stawki, jakie wynikają z 
rozporządzenia oraz dodatek specjalny w minimalnej wysokości 20% wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego. Stąd też wynagrodzenie Wójta będzie wynosiło:

 wynagrodzenie zasadnicze - 4.200 zł
 dodatek funkcyjny - 1.500 zł
 dodatek za wieloletnią pracę -    840 zł
 dodatek specjalny - 1.140 zł

Łączne wynagrodzenie wynosi 7.680 zł brutto.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 stycznia 2008 
roku.
W tej sytuacji podjęcie uchwały Rady Gminy jest uzasadnione. Pani Słoma nadmieniła rów-
nież, iż pan Wójt był przeciwny podwyższeniu wynagrodzenia, ale nie ma takiej możliwości 
aby pozostało ono na dotychczasowym poziomie.
Pani  Sekretarz  zaznaczyła,  iż  projekt  uchwały  był  przedmiotem  wspólnego  posiedzenia 
wszystkich komisji w dniu 3 czerwca 2008 roku 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 Przewodnicząca ogłosiła 30 minutową przerwę.

Ad. 10
Po przerwie obrady zostały wznowione. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego. Informacji udzieliła pani Beata Heleniak – Skarbnik Gmi-
ny,  która poinformowała,  iż  kredyt  przeznaczony będzie  na  termomodernizację  budynku 
Ośrodka Zdrowia w Kowiesach, polegającą na wymianie drzwi i okien, dociepleniu ścian oraz 
wymianie  pokrycia  dachowego.  Ogólne  koszty  inwestycji  to  kwota  270.000  zł,  z  czego 
97.106 to środki własne, a kwota 172.894 zł to przedmiotowy kredyt, po uzyskaniu którego 
złożony zostanie wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o tzw. Premię termomoderni-
zacyjną. Oznacza to, że spłacamy tylko 75% kredytu, natomiast 25% jest przyznawana 
przez BGK. Wcześniej planowaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ale okazało się, że możemy uzyskać bardzo niewielką 
kwotę, wobec czego szukaliśmy innych źródeł.
Pani  Skarbnik  nadmieniła,  iż  projekt  uchwały  był  przedmiotem  wspólnego  posiedzenia 
wszystkich komisji w dniu 3 czerwca 2008 roku 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
W następnym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w bu-
dżecie gminy Kowiesy na rok 2008.
Głos w tej sprawie zabrała pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, która poinformowała ze-
branych, iż zmiany budżetu polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 12.418 zł i zmniej-
szenie wydatków budżetu gminy o kwotę 800.000 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 
800.000 zł.
Szczegółowo przedstawia się to następująco:
zwiększenie dochodów:

1. kwota 3.618 zł stanowi zwrot wynagrodzenia z Urzędu Pracy sekretarki w szkole pod-
stawowej w Kowiesach,

2. kwota 8.800 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie Dnia Ziemi, organi-
zowanego przez gimnazjum w Jeruzalu.

Zmniejszenie wydatków:
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1. 45.000 zł – zmniejszenie wydatków zarezerwowanych pierwotnie na podatek VAT z 
inwestycji wodociągowych (po rozliczeniu wykonanej dokumentacji),

2. 755.000 zł, w tym: 680.000 zł to zmniejszenie środków zarezerwowanych na adapta-
cję SP Jeruzal na świetlicę wiejską (z uwagi na przesunięcie realizacji na rok 2009 – 
opóźnienie w składaniu wniosków do PROW) oraz 75.000 zł to zmniejszenie środków 
zarezerwowanych na termomodernizację Ośrodka Zdrowia (według kosztorysu plano-
wano 345.000 zł, ale po przetargu okazało się, że realizacja tego zadania wyniesie 
270.000 zł).

Zmniejszenie przychodów:
Zmniejszenie wydatków wpłynie na zmniejszenie deficytu budżetu, który po zmianie będzie 
wynosił 373.689 zł, a planowane jest pokrycie deficytu:

 kredytem w wysokości 172.894 zł zaciągniętym w Banku DnB NORD POLSKA (kredyt 
z premią termomodernizacyjną BGK)

 wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 74.114 zł
 pozostała kwota 126.681 zł będzie rozliczana jeszcze do końca roku.

Zmiany w budżecie:
1. 20.000 zł to przesunięcie środków planowanych pierwotnie na program e-administra-

cja na składkę roczną dla LGD „Kraina Rawki”. Na program e-administracja (elektro-
niczny obieg dokumentów w urzędzie, do wprowadzenia którego jesteśmy zobligowa-
ni ustawą) planowaliśmy przeznaczyć 30.000 zł, ale z uwagi iż jesteśmy dołączeni do 
projektu zgłaszanego do funduszy UE przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, w naszym 
budżecie niezbędna jest kwota na rok 2008 – 10.000 zł. Będzie to wykonanie sieci 
informatycznej w urzędzie, pozostałe koszty rozpisane sa na lata 2009-2010, kiedy 
to planuje się realizację zadania.

2. 40.000 zł to przesunięcie środków w ramach OSP. Pierwotnie planowano 100.000 zł 
na samochód dla OSP Wola Pękoszewska i 10.000 zł na samochód dla OSP Turowa 
Wola. Z uwagi na fakt, iż OSP Wola Pękoszewska dostała samochód w formie darowi-
zny, środki jakie pozostały w budżecie planuje się przeznaczyć na:

 zwiększenie środków na samochód OSP Turowa Wola – 30.000 zł
 zakup wyposażenia do otrzymanego samochodu przez OSP Wola Pękoszewska 

– 30.000 zł
 remont samochodu STAR przekazanego z OSP Woli Pękoszewskiej do OSP Pa-

plin – 30.000 zł
 wydatki bieżące w OSP – 10.000 zł.

Pani  Skarbnik  nadmieniła,  iż  projekt  uchwały  był  przedmiotem  wspólnego  posiedzenia 
wszystkich komisji w dniu 3 czerwca 2008 roku 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. 12
W punkcie interpelacje i zapytania radnych jako pierwszy głos radny Krzysztof Wieczorek, 
który był zainteresowany działką w Kowiesach przejętą od GS, która miała być przeznaczona 
na parking? Radnego interesowało co w tym kierunku zostało zrobione?
Pan Wójt odparł, iż działka ta zostanie urządzona poprzez nawiezienie tłuczniem.

Pan Janusz Brzeziński – wiceprzewodniczący był zainteresowany jakie zadłużenie GS ma wo-
bec gminy na dzień dzisiejszy?
Pani Skarbnik odparła, iż ok. 50.000 zł.

Więcej interpelacji nie zgłoszono.

Ad. 13
 W wolnych wnioskach i informacjach jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który skierował 
prośbę do sołtysów o odebranie od pani Jakubiak ogłoszeń o przetargu na sprzedaż nieru-
chomości i rozwieszenie ich w tablicach ogłoszeń znajdujących się w sołectwach.
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Następnie o głos poprosiła pani Wiesława Szumna – sołtys Zawad, która była zainteresowa-
na jakie są losy protestu mieszkańców dotyczącego zamknięcia w kwietniu 2007 roku prze-
wiązki w Zawadach?
Pan Wójt odparł, iż w tej sprawie zostało wysłane w dniu 22 kwietnia br. kolejne pismo do 
Dyrektora Oddziału Łódzkiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym 
nadmieniono, iż zamknięcie przedmiotowej przewiązki spowodowało bardzo duże utrudnie-
nie dla mieszkańców, a jednocześnie stworzyło zagrożenie bezpieczeństwa. W dniu 16 maja 
wpłynęło do urzędu pismo do wiadomości, które zostało przesłane przez GDDKiA w Łodzi do 
Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad, w którym oddział  w Łodzi 
zwraca się o zajęcie stanowiska przez Generalnego Dyrektora w przedmiotowej sprawie. 
Wobec tego musimy czekać na ustosunkowanie się Generalnego Dyrektora i dalsze działania 
w sprawie.

W następnej kolejności o głos poprosił pan Bogusław Wieczorek – sołtys Wędrogowa, który 
w swojej wypowiedzi poruszył kilka kwestii:

 zwrócił uwagę, że prace przy droga powiatowych realizowane powiat zostały wykona-
ne bardzo  niechlujnie.  Do dnia  dzisiejszego  pościnane gałęzie  zostały zostawione 
przy jezdniach. Po pracach tych pozostał ogólny bałagan, który nie tylko szpeci gmi-
nę, ale stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi.

 Zapytał pana Wójta, kiedy Wędrogów może liczyć na oświetlenie uliczne?
Pan Wójt zabierając głos w sprawie powyższych problemów odparł, iż na zebraniu sołeckim 
w Jeruzalu w kwietniu br. Pan Jarosław Liński – Wicestarosta Skierniewicki przedstawił plan 
działań na terenie naszej gminy. Jak wynika z obserwacji plan ten został zrealizowany w 
około 50%, jeżeli chodzi o najpilniejsze prace (między innymi odtworzenie rowu w lesie w 
Wędrogowie). Odnośnie pozostawionych gałęzi pan Wójt poinformował, że drzewa, które nie 
są oznakowane można brać (ale jest to topola, więc chętnych nie ma). Powiat tłumaczy się 
małymi mocami przerobowymi i brakiem finansów. Najlepiej będzie, jeżeli na następną sesję 
poprosimy przedstawicieli powiatu, aby wytłumaczyli się sami i przedstawili sytuację na dro-
gach powiatowych w obrębie gminy Kowiesy. 

W sprawie dokonywania prac przez pracowników powiatu głos zabrała również Przewodni-
cząca, która dodała, że ścinanie poboczy odbywa się też nie najlepiej. Poparła pana Wójta w 
sprawie zaproszenia przedstawicieli starostwa na sesję.

Pan Bolesław Wacławek – sołtys Woli Pękoszewskiej poruszył sprawę eternitu i jego utyliza-
cji.
Pan Wójt poinformował, iż zgodnie z przepisami na dzień dzisiejszy obowiązek ten ciąży na 
właścicielach posesji. Najbliższe składowisko azbestu znajduje się w gminie Kamieńsk. Rolni-
cy mogą skorzystać ze środków finansowych PROW w działaniu I. Inwestycje w gospodar-
stwie na remonty budynków inwestorskich i gospodarskich, gdzie zwrot poniesionych nakła-
dów wynosi od 40 do 55%. I wtedy otrzyma środki w ww. wysokości na zdjęcie, utylizację 
eternitu i na nowe pokrycie dachowe.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XVI Sesji 
Rady Gminy Kowiesy V kadencji.
Zakończenie godz. 1400.

Protokołowała:               Przewodnicząca
                                                                                                Rady Gminy Kowiesy
Teresa Słoma

                    /-/ Janina Rybicka
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