
  
P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2008

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 sierpnia 2008 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Kowiesy

Początek Sesji godzina 12-ta.
Zakończenie godzina 1300.
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 uczestniczyli radni: Michał Bednarek i Wiktor Machałowski. W sesji uczest-
niczyli 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 działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lo-

kali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/92/08 Rady Gminy Kowiesy z 

dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2008 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy, 
który zgłosił wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punk-
tów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) na tere-
nie gminy Kowiesy. Przedmiotowa uchwała została uchylona w roku 2002 przy okazji ustala-
nia zasad udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol, wobec czego na-
leży ją podjąć na nowo.
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział 
wzięło 13 radnych. Wszyscy głosowali  za zmianą porządku obrad. Nikt  od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana porządku obrad została przyjęta 13 glosami.
Po zmianie porządek przedstawia się następująco:

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 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lo-

kali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/92/08 Rady Gminy Kowiesy z 
dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierają-

cych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Kowiesy.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zamknięcie 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:
I. Z zakresu zadań inwestycyjnych

1. Uzyskaliśmy już pozwolenia na budowę:
a) Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszewskiej
b) remontu i rozbudowy remizy OSP w Jeruzalu z adaptacją na cele  oświatowo-

kulturalne
c) budowę sieci wodociągowej dla wsi Paplin, Chełmce, Jeruzal i Wólka Jeruzalsk. 

W tym miejscu Pan Wójt złożył podziękowania Pani sołtys z Chełmc i Panom 
sołtysom z Paplina i Jeruzala za sprawne przekazywanie mieszkańcom swoich 
sołectw  zawiadomień i decyzji ze Starostwa Powiatowego.

2. Zakończono modernizację drogi Wola Pękoszewska – Borszyce  - koszt tej inwestycji 
to 323.870zł. Droga została odebrana, jak również odebrano odcinek w Zawadach, 
którego koszt w kwocie 47.235 zł pokryły Lasy Państwowe.

3. Zakończono modernizację drogi Jakubów - Nowy Lindów, drogę odebrano. Drobne 
usterki wykonawca usunie w przyszłym tygodniu. Koszt zadania wyniósł 11.4821zł.

4. Trwają prace termo-modernizacyjne budynku Ośrodka Zdrowia w Kowiesach. 
5. Wyłoniono wykonawcę na modernizację dróg:

a) Wymysłów – Chojnata – firma SINBUD z Białej Rawskiej za kwotę 198.660zł. 
brutto.

b) do wsi Janów – firma PED–BRUK z Nowego Kawęczyna.

6. Trwają prace remontowe we wszystkich placówkach oświatowych. Są to drobne prace 
modernizacyjne: parkietów, posadzek i przebudowy wewnątrz budynków. Najwięcej 
prac wykonano w Kowiesach przy remoncie elewacji sali gimnastycznej. Usuwane są 
spękania tynków, a następnie będzie cała pomalowana. 

7. Podpisano umowę z urbanistką na wykonanie zmiany studium i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Kowiesy.

8. Podpisana została umowa z bankiem na udzielenie kredytu termo-modernizacyjnego 
dla Gminy Kowiesy.

9. Został zakupiony bus dostawczy dla potrzeb jednostki OSP w Turowej Woli. 
10.Drugie postępowanie przetargowe na podziały geodezyjne w Lisnej i Paplinie nie uda-

ło się.
11. Trwają prace związane z montażem oświetlenia w Wędrogowie, natomiast w Woli Pę-

koszewskiej winny się one zakończyć do końca września bieżącego roku.

II. Sprawy bieżące:
1. Został podpisany akt notarialny na sprzedaż działki w Zawadach. Wykonawcę wyło-

niono w drodze postępowania przetargowego. W przetargu brało udział 3 uczestni-
ków.
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2. Po raz trzeci musieliśmy ogłosić konkurs na nabór pracownika na wolne stanowisko z 
zakresu planowania przestrzennego, inwestycji i zamówień publicznych.

3. W dniu 30 lipca, już po raz drugi w tym roku, na terenie gminy miała miejsce wizyta 
Pana Marszałka Artura Bagieńskiego. Zapoznał się z przebiegiem prac modernizacyj-
nych drogi Wola Pękoszewska – Borszyce – Zawady. 

4. Dzięki dobrej współpracy udało się uzyskać pomoc od Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi  w wysokości 300 tys. zł. na na dwie drogi: Wola Pękoszewska – Borszyce i 
Wymysłów – Chojnata. Prace zostaną wykonane w tym roku. W dniu 6 sierpnia w Ło-
dzi ja i Pani skarbnik wspólnie podpisaliśmy umowę dotyczącą tego przedsięwzięcia. 

5. Zostały  ufundowane  i  wręczone  nagrody  Wójta  Gminy  Kowiesy  dla  najlepszych 
uczniów w poszczególnych szkołach oraz nagrody za najlepszy wynik egzaminu koń-
cowego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

6. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Oświatowo-Edukacyjno-Wydawniczym ''SOWA'' z Głu-
chowa złożyliśmy wniosek dotyczący edukacji przedszkolnej dla dzieci z trzech gmin: 
Głuchów, Kowiesy i Rawa Mazowiecka.

7. W okresie sprawozdawczym dwa razy spotkałem się z  Panem Uzarem - Dyrektorem 
d/s technicznych z Zakładu Enegetycznego odnośnie rozwiązania problemów z dosta-
wą energii elektrycznej mieszkańcom gminy. Dotyczy to wymiany nieszczęsnych słu-
pów drewnianych w Chełmcach, a także rozwiązania problemów z dostawą energii 
elektrycznej odpowiedniego napięcia w Zawadach i Jakubowie.

8. Zakończono postępowanie przetargowe na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 
2008/2009. Przetarg wygrała Spółka PKS ze Skierniewic, przy cenie biletu miesięcz-
nego 47 zł.brutto przy dowozie 222 uczniów. Druga cena 59 zł. była propozycją PKS 
Żyrardów.

9. Uczestniczyłem w dwóch zebraniach wiejskich sołectwa Nowy Lindów w związku z 
przebudową drogi. Na ostatnim zebraniu mieszkańcy sołectwa prosili o pozostawienie 
pozostałej zaplanowanej kwoty na tę inwestycję na przyszły rok i zrobienie drogi żwi-
rowej po tej działce, o którą toczy się postępowanie sądowe o zasiedzenie w sądzie w 
Rawie Mazowieckiej.

10.W dniu 30 lipca, na moje osobiste zaproszenie, przybył Pan Dyrektor firmy odbierają-
cej  odpady stałe z terenu gminy. Na spotkaniu zostały omówione sprawy bieżące 
oraz problemy z terminowym dostarczaniem worków do selektywnej zbiórki i rozwią-
zanie problemu odbioru odpadów wielkogabarytowych.

III. Wyjazdy służbowe:
1. Brałem udział w szkoleniu dla szefów służby cywilnej w ośrodku szkoleniowym Obro-

ny Cywilnej w Białymstoku. Udział brali wójtowi i burmistrzowie z powiatów skiernie-
wickiego, rawskiego, tomaszowskiego, łowickiego i łódzkiego wschodniego.

2. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Programowej Bolimowskiego Parku Krajobrazo-
wego w Skierniewicach.

3. W dniu 23 lipca bylem na rozmowie u Pana Marszałka w sprawie możliwości uzyska-
nia pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w przyszłym roku przy za-
daniach inwestycyjnych na terenie gminy Kowiesy. Podczas spotkania poruszono tak-
że temat terminów ogłoszenia konkursów dla PROW i PRO.

4. Uczestniczyłem w uroczystościach związanych ze  Świętem Policji  w dniu 25 lipca 
2008 r. w Skierniewicach.

5. Wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Gminy braliśmy udział w otwarciu Term Msz-
czonowskich i w Święcie Gminy Bolimów.

6. Uczestniczyłem w naradzie u Pana Starosty odnośnie dożynek powiatowych w Głu-
chowie
w dniach 23-24 sierpnia.

7. Była już narada u Pana Prezydenta Skierniewic odnośnie XXXI Święta Kwiatów, Owo-
ców i Warzyw i udziału w tej imprezie gmin powiatu skierniewickiego.
Wioska gmin będzie przed budynkiem Starostwa Powiatowego.

8. W okresie sprawozdawczym byłem na 20-dniowym urlopie wypoczynkowym.

IV. Sprawy różne:
1. Trwają prace na żwirowni Paplin przy odtworzeniu pasa ochronnego żwirowni.
2. Trwają prace komisji d/s szacowania strat suszy. Zakończenie prac w środę.          
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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 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynaj-
mowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Informa-
cji w tej sprawie udzielił Pan Wójt, który poinformował zebranych, iż zmiana zasad najmu lo-
kali dotyczy rozszerzenia kręgu osób, którym mieszkania z zasobu gminnego mogą być wy-
najmowane. Uchwała Rady Gminy z września 2007 roku przyznano prawo wynajmowania 
osobom, które zatrudnione są w służbie zdrowia. Z uwagi na zwolnienie lokalu przez panią 
doktor i brakiem nowych kadr w Ośrodku nastąpiło zapotrzebowanie, aby krąg osób rozsze-
rzyć do kadr instytucji funkcjonujących na terenie gminy i działających w interesie społecz-
ności lokalnej.
Radni nie mieli pytań odnośnie przedmiotowej uchwały, wobec czego przystąpiono do odczy-
tania 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 zmieniająca za-
sady wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zo-
stała podjęta 13 głosami. 

Ad. 7
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/92/08 Rady Gminy Ko-
wiesy z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wyja-
śnień udzieliła pani Skarbnik, która poinformowała, iż zmiana dotyczy terminu spłaty zapla-
nowanego kredytu. Uchwała z czerwca zakładała termin spłaty do roku 2018, ale bank, któ-
ry udziela nam kredytu wymagała krótszego okresu i stąd przedmiotowa uchwala.
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 zmiany uchwały nr XVI/92/08 Rady 
Gminy Kowiesy z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowe-
go została podjęta 13 głosami. 

Ad. 8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 
2008 rok. Wyjaśnień udzieliła pani Skarbnik, a wynikało z nich, iż zmiany budżetu i w bu-
dżecie polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 381.275 zł, na co składają się:
a) 300.000 zł – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na moder-

nizację dróg dojazdowych relacji Wymysłów-Chojnatka oraz Wola Pękoszew-
ska-Borszyce;

b) 47.235 zł – zwrot przez Nadleśnictwo nakładów poniesionych na remont od-
cinka drogi w Zawadach;

c) 4.100 zł – wpływ  środków ze sprzedaży działki w Zawadach – środki przezna-
cza się na remont drogi w tej miejscowości;

d) 22.222 zł – zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy na remonty w szko-
łach;

e) 8.690 zł – zwiększenie dotacji na zasiłki na dożywianie w ramach GOPS-u.
2. zmianach w budżecie:

a) 9.000 zł to przesunięcie środków z inwestycji wodociągowych na zakup inwe-
stycyjny – pompa głębinowa do SUW

b) 20.000 zł to przesunięcie środków własnych z inwestycji  drogowych na re-
monty bieżące dróg;

c) 10.000 zł – rozwiązanie rezerwy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla 
potrzeb Urzędu Gminy – zaplanowane wcześniej środki okazały się niewystar-
czające na zakup konkretnego samochodu w zadowalającym stanie.

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 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Kowiesy. Infor-
macji udzieliła pani Słoma, która stwierdziła, iż podjęcie ww uchwały wynika z ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rada Gminy ma obowiązek ustalić 
limity  punktów  sprzedaży  napojów  zawierających  powyżej  4,5%  alkoholu  (z  wyjątkiem 
piwa).  Uchwała taka funkcjonowała na terenie gminy Kowiesy,  ale  w roku 2002 została 
uchylona uchwałą wprowadzającą zasady, stąd należy podjąć uchwałę.
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  interpelacje i zapytania radnych. 
Jako pierwsza głos zabrała  radna Renata Owczarska, która zapytała, kto jest odpowie-
dzialny za utrzymanie porządku na przystankach autobusowych? 
Pan Wójt odparł, iż zgodnie z ustawą za utrzymanie porządku odpowiedzialny jest zarządca 
drogi. W przypadku Jeruzala jest to powiat. My staramy się uprzątać 2, 3 razy w miesiącu, 
ale niestety śmieci składowane są w takich ilościach, że trudno jest nadążyć ze sprzątaniem.
Następnie radna Owczarska zgłosiła potrzebę postawienia lampy na przystanku przy Stefań-
skich w Jeruzalu.
Pan Wójt odpowiedział, że jak będzie pan Uzar to uzgodnimy co da się z tą lampą zrobić, bo 
na dzień dzisiejszy nie ma tam słupa, co rodzi problemy.

Następnie  radny Krzysztof Wieczorek poruszył sprawę śmieci na parkingu przy CPN w 
Zawadach.
Pan Wójt odparł, iż ostatnio robotnik gospodarczy sprzątał 2 dni, ale żeby nadążyć ze sprzą-
taniem to musiałby być zatrudniony pracownik tylko do sprzątania. Nasz pracownik ma inne 
zadania do wykonania. Na dzień dzisiejszy jest przygotowywany przetarg na prowadzenie 
parkingu.  Gdyby został  wyłoniony ktoś do prowadzenia  mielibyśmy problem rozwiązany. 
Rozmawialiśmy na ten temat z CPN i prowadzącymi bar, ale niestety nie możemy dojść do 
porozumienia. Zastanawiamy się nawet, czy nie wprowadzić parkomatów.

Radny Cezary Żukowski zaproponował, aby zlikwidować parking i ogrodzić ten plac. Zapy-
tał też kiedy właściwie powstał parking? Zaproponował, aby wystąpić do właścicieli baru i 
CPN o partycypację w kosztach utrzymania parkingu.
Pan Wójt odpowiedział, że w 1990 roku gmina podpisała umowę dzierżawy i wtedy zostały 
wybudowane naniesienia, w których w tej chwili znajduje się bar.

Pani Przewodnicząca wnioskowała, aby w sprawie parkingu przeprowadzić rozmowy z CPN 
i właścicielami bar i zaproponować im, aby zajęli się uprzątaniem terenu. W przypadku od-
mowy zagrozić wydzieleniem drogi i ogrodzeniem terenu w celu zapobieżenia postojom sa-
mochodów ciężarowych. Być może groźba utraty klientów spowoduje inny stosunek ze stro-
ny zarządców CPN i baru.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że parking jest potrzebny.

Radny Krzysztof Wieczorek zwrócił także uwagę na stos pelet za działką należącą do gmi-
ny (za parkingiem).
Pan Wójt odparł, iż działka ta jest prywatna, należy do przedsiębiorcy.
W tym miejscu pan Wójt poinformował zebranych, iż trwa szacowanie strat upraw rolnych. 
W związku z tym jest  prośba do sołtysów, aby przekazali  mieszkańcom tę informację i 
wsparli prace komisji. Na dzień dzisiejszy zostały zgłoszone 62 gospodarstwa, w których wy-
stąpiły straty. Na terenie naszej gminy nie będą szacowane straty w ziemniakach, bo nie zo-
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stały zgłoszone przez rolników. Mamy nadzieję, że do środy uda się zakończyć szacowanie, 
tym bardziej że Wojewoda daje nam mało czasu, gdyż musi jeszcze wystąpić do ministra.

W związku z interwencjami mieszkańców Pan Wójt poinformował, że przy żwirowni w Papli-
nie trwają prace odtwarzania pasa drogowego. Prace zaplanowano do końca tygodnia.

Więcej interpelacji nie zgłoszono.

Ad. 11
W wolnych wnioskach i informacjach jako pierwszy głos zabrał Pan Bolesław Wacławek – 
sołtys  Woli  Pękoszewskiej,  który  w imieniu  mieszkańców serdecznie  podziękował  Radzie 
Gminy i Wójtowi za modernizację drogi Wola Pękoszewska – Borszyce. Pan sołtys pochwalił, 
że prace zostały wykonane dobrze i bardzo sprawnie, a jednocześnie prosił w miarę możli-
wości o dowiezienie kamienia.

Pan Bogusław Wieczorek – sołtys Wędrogowa, po raz kolejny poruszył sprawę zakrzaczeń 
koło lecznicy i rowów.
Pan Wójt odpowiedział,  że zakrzaczenia i rowy leżą w pasie drogi powiatowej i były one 
zgłaszane do Starostwa. Na dzisiejszą sesję miał być zaproszony Starosta, ale z uwagi na 
sezon urlopowy nie doszło to do skutku. Drogi są zarośnięte i zakrzaczone, a powiat tłuma-
czy się, że nie ma sił przerobowych.

Radny Cezary Żukowski  zgłosił zakrzaczenia drogi Turowa Wola – Podlesie oraz zakrza-
czenia na skrzyżowaniu od Grzymkowic przy szkole. Drzewa wrastają w pas drogowy, co 
stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego.
Ponadto radny zgłosił potrzebę wymiany znaku stop na tym skrzyżowaniu i zmianę organiza-
cji ruchu.

Pan Wójt odparł, iż zna problem, bo był na drogach razem z komisją ze starostwa. Staro-
stwo ustaliło harmonogram prac i teraz nadchodzi czas rozliczania. Zaprosimy na sesję sta-
rostę i poprosimy o sprawozdanie z realizacji prac. Z naszego urzędu wychodzą pisma pona-
glające, więc jest nadzieja że nie zapomną o naszej gminie.

Odnośnie przystanków autobusowych to jesteśmy w trakcie zgłoszeń i do końca września 
chcemy je postawić.

Radny Andrzej Krajewski zgłosił, że z GAP-u ulatniają się nieprzyjemne zapachy.
Pan Wójt poinformował, iż mają oni zgodę na stosowanie osadów na grunty własne, ale być 
może nie przestrzegają okresów składowania do przyorania.

Pan Wójt poinformował wszystkich, że został zakupiony i zarejestrowany samochód dla OSP 
Turowa Wola. Druhowie z ww. jednostki planują oficjalne przekazanie na wrzesień. Na rok 
następny zaplanujemy zakup samochodu dla OSP Lisna.

Na zakończenie pan Wójt prosił sołtysów o zgłoszenie się po sesji do pani Jakubiak – inspek-
tora ds. nieruchomości.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XVII Se-
sji Rady Gminy Kowiesy V kadencji.
Zakończenie godz. 1300.

Protokołowała:               Przewodnicząca
                                                                                                Rady Gminy Kowiesy
Teresa Słoma

                    /-/ Janina Rybicka
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