
  
P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2008

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 września 2008 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Kowiesy

Początek Sesji godzina 12-ta.
Zakończenie godzina 1330.
Ustawowy stan radnych   - 15
Faktyczny stan radnych   - 14

W sesji uczestniczyło 14 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do proto-
kołu). W sesji nie uczestniczył radny Zbigniew Niewczas. 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 14 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. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kowie-

sy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła-

ścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli  nieruchomości  oraz  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i 
transportu nieczystości ciekłych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy dotychczasowym dzierżawcom.

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy.

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zamknięcie obrad.

Do porządku obrad nikt nie zgłosił zmian wobec czego Przewodnicząca przeszła 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 14 radnych, nikt od 
głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół został przyjęty 14 głosami.
 
Ad. 5
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca od-
dała głos Wójtowi Gminy, który przedstawił informację jak niżej:
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I. Z zakresu zadań inwestycyjnych

1. Zakończono prace modernizacyjne drogi do wsi Janów (w dniu dzisiejszym o godzinie 
15 ma być odbiór).

2. Trwają prace modernizacyjne drogi Wymysłów – Chojnatka. Zakończenie prac zgod-
nie z umową ma nastąpić do końca września.

3. W dniu wczorajszym nastąpiło otwarcie ofert na prace modernizacyjne na drodze w 
Chojnatce. Wpłynęły trzy oferty:

 firmy „Sinbud” - 163.800 zł
 firmy „Gessek” - 121.232 zł
 firmy „PED-BRUK” - 165.441 zł.

Planowane zakończenie realizacji zadania to koniec października br.
4. W przyszłym tygodniu zakończone zostaną prace termodernizacyjne Ośrodka Zdro-

wia.
5. Trwają prace związane z montażem oświetlenia w Woli Pękoszewskoej. W Wędrogo-

wie wykonanie prac związanych z oświetleniem zostały zakończone i zgłoszone do 
odbioru przez Zakład Energetyczny.

6. Zakupiono samochód dla Urzędu Gminy. Jest to Citroen Berlingo za kwotę 27.000 zł.
7. Przed rozpoczęciem roku szkolnego zostały zakończone prace remontowe w szkołach.
8. Samochód strażacki Star 266 z OSP Paplin został przekazany do kapitalnego remon-

tu.

II. Sprawy bieżące:
1. Dokonano rozliczenia z I naboru na modernizacje dróg z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych. Rozliczenie przekazano do Urzędu Marszałkowskiego.
2. Pracownia komputerowa w budynku ośrodka zdrowia z programu Wioska Interneto-

wa przeszła na własność gminy i od 1 września podlega pod bibliotekę.
3. W dniu 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Na terenie gminy Kowiesy funk-

cjonują następujące szkoły:
 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  w Kowiesach (w klasie „0” 

25 dzieci, w klasach I-VI -152 dzieci)
 Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu (98 uczniów)
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Turowej Woli (w klasie „0” 3 uczniów, w 

tym 1 dziecko z terenu gminy Kowiesy, w klasach I-VI 35 uczniów)
4. W oddziałach przedszkolnych mamy następującą liczbę dzieci w wieku 3-5 lat:

 w Jeruzalu – 18
 w Turowej Woli – 20, w tym 17 z terenu gminy Kowiesy.

5. Zostało zakupione 240 ton destruktu od firmy WODAN. Cena jednej tony z dostawą 
na teren gminy Kowiesy wyniosła 89,06 zł.

6. Nadal sa problemy z eksploatacją żwirowni w Paplinie. Został wezwany na miejsce 
geolog powiatowy.

7. Zakończono prace remontowe w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Koszt remontu 
wyniósł 15 tysięcy łącznie z meblami.

8. Po latach starań nastąpi przebudowa zjazdu w Wędrogowie z drogi krajowej nr 8. W 
dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie placu budowy.

9. Zostały zakończone prace Gminnej Komisji ds. szacowania strat po wystąpieniu klę-
ski  suszy  na  terenie  gminy.  Oszacowano  straty  w  66  gospodarstwach,  tj.  6,7% 
wszystkich  gospodarstw.  Szacowaniem objęto  364,49ha  powierzchni,  co  dało  6% 
ogólnej powierzchni użytków rolnych. Kwota oszacowanych strat w produkcji roślin-
nej została wyliczona według utraconego dochodu i wyniosła 389.542 zł.

III. Wyjazdy służbowe:
1. Uczestniczyłam w dwudniowych Powiatowych Dożynkach w Głuchowie (23-24 sierp-

nia). W drugim dniu dożynek Radę Gminy reprezentował pan Janusz Brzeziński – Wi-
ceprzewodniczący Rady oraz radna Krystyna Oziębło. Stoisko gminne w pierwszym 
dniu przygotowało KGW Jeruzal z panią Renatą Owczarską, a w drugim dniu Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i okolic z panią Marzeną Matuszewską – preze-
sem stowarzyszenia. Winiec dożynkowy Gminy Kowiesy przygotowała wieś Borszyce, 
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a w szczególności panie Jazowska i Kaczmarek. Wszystkim serdecznie pan Wójt po-
dziękował.

2. Podczas V Łódzkiego Jarmarku Wojewódzkiego gmina Kowiesy występowała wraz z 
pozostałymi 5 gminami pod szyldem LGD Kraina Rawki. Jako reprezentacja wystąpiły 
panie: Halina Sikorska, Jolanta Żyłkowska (biblioteka) oraz Aleksandra Gibaszewska i 
Teresa Słoma (UG).

3. W najbliższym czasie czeka nas uczestnictwo w Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw 
w Skierniewicach. W pierwszym dniu gminę Kowiesy mają prezentować panie z KGW 
Wola Pękoszewska, a w drugim dniu panie z bliblioteki (pani Halina Sikorska i Jolanta 
Żyłkowska).

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 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu z I półrocze 2008 roku, 
które zaprezentowała pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy. Pełny tekst sprawozdania sta-
nowi załącznik nr 3 do protokołu. Pani Skarbnik przedstawiła pokrótce informację z wykona-
nia budżetu Gminy Kowiesy za I półrocze 2008 roku:
Na dzień 30.06.2008 roku plan budżetu Gminy Kowiesy wynosił:

 po stronie dochodów- 6.316.625,62 zł
 po stronie wydatków- 6.690.314,62 zł
 rozchody -    263.382,00 zł
 przychody -    637.071,00 zł, w tym wolne środki z lat ub. 337.496,00 zł
 planowany deficyt -    373.689,00 zł

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku przedstawiało się następująco:

 po stronie dochodów - 3.421.985,19 zł
 po stronie wydatków - 2.641.453,17 zł
 rozchody -    129.790,74 zł
 wolne środki z lat ubiegłych -    337.496,78 zł
 wykonana nadwyżka -    780.532,02 zł

W I półroczu 2008 roku nie zaciągano żadnych zobowiązań długoterminowych ani krótkoter-
minowych. 
Dokonano spłat następujących zobowiązań długoterminowych:

 spłata 27.600,00 zł (kredyt w BOŚ w Łodzi na budowę drogi Turowa Wola – Stary 
Wylezin),

 spłata 54.546,00 zł (kredyt z EFRWP na budowę drogi Turowa Wola – Stary Wylezin),
 spłata 11.924,74 zł (pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na modernizację oświetlenia ulicz-

nego),
 spłata 3.800,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków w 

Ośrodku Zdrowia),
 spłata 17.496,00 zł (kredyt w BS w Białej Rawskiej na finansowanie deficytu roku 

2006),
 spłata 14.424,00 zł (kredyt w BS w Białej Rawskiej na spłatę rat w 2006 roku).

Plan dochodów został wykonany w 54,2%, z czego dochody własne stanowiły 34%, dotacje 
celowe 19%, a subwencje 47%.
Dochody  własne zostały  wykonanie  w  53,1%  i  wpłynęły  do  budżetu  w  wysokości 
1.172.026,97 zł, a dotyczyły między innymi takich tytułów jak:

 z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, 
podatek od środków transportowych) – łączna kwota 638.606,95 zł

 udziały w podatkach dochodowych (od osób fizycznych i prawnych) – łączna kwota 
290.070,58 zł

 z tytułu opłat za wodę – 34.247,70 zł,
 z różnych usług – 10.329,36 zł
 z tytułu dzierżaw, czynszów i opłat – 56.650,05 zł
 opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 29.445,94 zł,
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 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i spadków i darowizn – 52.208,98 zł,
 z opłaty skarbowej – 13.790,00 zł i inne.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w okresie I pół-
rocza 2008 roku nastąpiło zmniejszenie planowanych wpływów z następujących tytułów:

 podatek od nieruchomości
 podatek rolny
 podatek od środków transportowych.

Łączna kwota zmniejszenia wyniosła 131.209,52 zł

W wyniku  zwolnienia  z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części 
położonych na działkach, które pozostały w wyniku przekazania gospodarstw rolnych w za-
mian za rentę lub emeryturę wpływy do budżetu z tego tytułu w I półroczu 2008 roku uległy 
zmniejszeniu o kwotę 3.691,06 zł.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli gminnych rzutowało na zmniejszenie wpły-
wów z tego tytułu w wysokości 38.534,00 zł.
W I półroczu  2008r. umorzono zaległości w podatku rolnym w wysokości 891,20 zł, w po-
datku od nieruchomości 78,00 oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 436,50 zł.

W podatkach i opłatach lokalnych, pomimo czynności egzekucyjnych,  występują duże zale-
głości. Wymagalne należności na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 372.000,89 zł, z czego w po-
datku od nieruchomości od osób prawnych 232.782,39 zł, w podatku od nieruchomości od 
osób fizycznych 11.989,80 zł, w podatku rolnym od osób prawnych 219,00 zł, w podatku 
rolnym od osób fizycznych 43.801,19 zł, podatku leśnym 476,60 zł, podatku od środków 
transportowych 902,80 zł, natomiast pozostałe należności wymagalne ( należności od dłuż-
ników alimentacyjnych, należności z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe i 
inne) wynoszą 81.829,11 zł.

Dotacje celowe wpłynęły do budżetu w wysokości 649.366,22 zł. Były to środki prze-
znaczone na realizację zadań zleconych ustawami jak i zadań własnych, takich jak: 

 wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej w kwocie 58.925,62 zł,
 dofinansowanie działalności USC w kwocie 20.482,00 zł,
 aktualizacja spisu wyborców – 188,60 zł,
 Obrona Cywilna – 450,00 zł,
 nauczanie  języka  angielskiego  w  pierwszej  klasie  szkoły  podstawowej  w  kwocie 

11.515,00zł,
 zwrot pracodawcom kosztów zatrudniania młodocianych w kwocie 12.930,00 zł,
 Pomoc Społeczna w wysokości  521.807,00 zł,w tym głównie na: realizację świad-

czeń rodzinnych w kwocie 440.138,00 zł, zasiłki z pomocy społecznej (stałe i okreso-
we) 14.375,00zł, składki na ubezpieczeni zdrowotne od wypłacanych zasiłków 673,00 
zł,  dofinansowanie  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  kwocie 
37.772,00 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych – 11.189 zł a także realizacje za-
dania ,, posiłek dla potrzebujących” 17.660,00 zł,

 pomoc materialna dla uczniów – 15.780,00 zł,
 dotacje z funduszy UE - 7.288,00 zł

Otrzymane subwencje w I półroczu 2008r. wynosiły 1.600.592,00 zł  i zostały wykonane w 
57,2%.

Plan wydatków wykonano w 39,5%.   Na plan 6.690.314,62 zł,  wykonanie wynosiło 
2.641.453,17 zł. Planowane wydatki majątkowe w I półroczu zostały wykonane w kwocie 
82.734,48 zł, tj. 5,9 %. Niskie wykonanie wynika  z zakończenia realizacji planowanych in-
westycji w II półroczu 2008 r.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiała się na-
stępująco:
W dziale rolnictwa wydatkowano 76.650,11 zł, co stanowiło 82% planowanych wydatków 
bieżących. 
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
Z działu tego pokrywane są wydatki związane z dostarczaniem wody z wodociągu gminnego.
Plan wydatków zrealizowano w 50,4 %.
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Bieżące zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych zostały 
wykonane w 62,6 %, tj. w kwocie 70.686,99 zł. Wydatkowana kwota obejmowała:  bieżące 
utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników drogo-
wych.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - z działu tego pokrywane są wydatki związane z zarzą-
dzaniem mieniem komunalnym,  takie  jak:  wyceny  nieruchomości,  podziały  działek  oraz 
utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia, na które to zadania wydatkowano  46.696,80 zł.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki tego działu w kwocie 17.269,14 zł dotyczyły  głów-
nie wynagrodzenia urbanisty za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządze-
nie fragmentu dokumentacji  planistycznej projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
ADMINISTRACJA  PUBLICZNA - plan wydatków bieżących na administrację wynosi na 
2008 rok 875.617,00 zł, zrealizowano go w 51,9 % tj. w kwocie 454.342,89 zł. Wydatki te 
dotyczyły:

 Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, w kwocie 26.061,63 zł, z tego na wy-
nagrodzenia  i   pochodne przypada 22.602,09 zł, na  pozostałe wydatki 3.459,54 zł,

 Rady Gminy w kwocie 17.374,82 zł i dotyczyły one wypłaty diet radnym oraz ryczałtu 
dla Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 16.400,00 zł, pozostała kwota dotyczyła 
zakupu materiałów związanych z działalnością Rady Gminy,

 Urzędu Gminy w kwocie 400.491,35 zł, z czego na wynagrodzenia 251.414,88 zł, po-
chodne od wynagrodzeń 41.554,23 zł oraz pozostałe wydatki bieżące –  107.522,24 
zł, a dotyczyły one m.in. zakupu opału, energii, opłat telekomunikacyjnych i poczto-
wych, prenumeraty czasopism fachowych, Dzienników Ustaw, ubezpieczeń budynków 
i urządzeń biurowych,  naprawy i  konserwacji  sprzętu biurowego, opłat kominiar-
skich, opłat za emisję zanieczyszczeń, materiałów biurowych, delegacji służbowych, 
szkoleń pracowników, obsługi prawnej Urzędu, odpisu na ZFŚS.

 Promocji gminy – 3.058,09 zł,
 Pozostałej działalności 7.357,00 zł (w tym diety sołtysów za udział w sesji Rady Gmi-

ny     4.440 zł).
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -  plan wydatków w tym dziale wynosi 368,00 zł i jest 
przeznaczony na aktualizację spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły działalności jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych, na które w I półroczu 2008 r wydatkowano 43.099,27 zł. Były to wydatki na bieżą-
ce funkcjonowanie jednostek, takie jak: paliwo do samochodów strażackich, części zamien-
ne, ubezpieczenia pojazdów strażackich,  oraz ryczałtów dla kierowców, zakupu paliwa dla 
funkcjonującej na terenie Gminy Terenowej Jednostki Policji –1.760,67zł, pozostałej działal-
ności w kwocie 827,15 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PO-
BOREM - wykonanie wydatków w tym dziale wynosiło 19.825 zł i dotyczyło wypłaty wyna-
grodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatku.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - w I półroczu 2008 roku ogółem zapłacone odsetki od 
kredytów i pożyczek wyniosły 12.046,30 zł.

 OŚWIATA  I  WYCHOWANIE  
Plan wydatków na oświatę w 2008 roku wynosił na dzień 30.06.2008 r.- 2.310.046,00 zł i w 
I półroczu wykonany został w 48,7 % tj. w kwocie 1.125.572,39 zł. 
Finansowanie planu oświaty to: subwencja oświatowa w kwocie 1.738.870,00 zł, dotacja 
Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół pod-
stawowych w kwocie 13.160,00 zł oraz dotacja  przyznana na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 12.930,00 zł, 
ponadto dotacja WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 8.800,00 zł na obchody święta “Dzień Zie-
mi” i środki w wysokości 7.288,00 zł pochodzące z funduszy unijnych związane z realizacją 
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zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań w ramach projektu NOWY IMPULS dla szkół 
wiejskich, pozostałe środki to wkład własny gminy, który stanowi kwotę 528.998,00 zł. 
Wydatki  na  oświatę  obejmują  działalność  jednej  szkoły  podstawowej  oraz  filii,  oddziału 
przedszkolnego i gimnazjum a także jednej niepublicznej szkoły podstawowej oraz dwóch 
niepublicznych  przedszkoli.  Ponadto  finansowany  jest  dowóz  dzieci  do  szkół,  działalność 
Gminnego Zespołu Oświaty oraz stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu.
Szkoła Podstawowa w Kowiesach
Poniesione wydatki w I półroczu na szkołę podstawową i filię wynosiły 470.905,98 zł. Wy-
datki te rozkładały się w następujący sposób:
Szkoła Podstawowa w Kowiesach -  400.124,17 zł i obejmowały wyłącznie wydatki bieżące.
Szkoła Podstawowa w Kowiesach Filia w Turowej Woli
Wydatki bieżące szkoły to kwota: 70.781,81 zł, z tego wydatki związane z zatrudnieniem: 
wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 56.316,75 zł, dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy 
2.014,00 zł,  ZFŚS w wysokości  3.205,00 zł.  Pozostałe wydatki  bieżące  szkoły stanowiły 
kwotę 9.246,06 zł 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Turowej Woli
Finansowanie działalności tej szkoły odbywa się w formie dotacji przekazywanej z budżetu 
Gminy dla organu prowadzącego Szkołę Niepubliczną w Turowej Woli. Plan dotacji na rok 
2008 wynosi 126.821,00 zł, jest to dotacja przekazywana dla 15 uczniów od stycznia do 
sierpnia (klasy od IV-VI), natomiast od miesiąca września dla  37  uczniów (klasy od O-VI).
Na dzień 30.06.2008 r. przekazano 33,6% przyznanej dotacji tj. 42.619,80 zł.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Oddział przedszkolny występuje tylko przy Szkole Podstawowej w  Kowiesach, natomiast w 
filii połączony jest z klasą I. Koszty utrzymania oddziału to przede wszystkim zatrudnienie 
nauczyciela, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczenia pokrywa szkoła pod-
stawowa. 
Poniesione wydatki  wynosiły 25.766,91zł i związane były z:

a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 22.861,91 zł,
b) dodatek wiejski i mieszkaniowy  1.190,00 zł,
c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.715,00 zł.

Przedszkola
Finansowanie nauki przedszkolnej odbywa się w formie udzielania dotacji dla Stowarzyszeń 
prowadzących niepubliczne formy wychowania przedszkolnego w Jeruzalu i Turowej Woli. 
Dotacja dla obydwu placówek wynosi 42.000,00 zł rocznie i na dzień 30 czerwca 2008 r. wy-
konana była w kwocie 23.576,15 zł, tj.56,1%.
Gimnazjum 
Zrealizowane wydatki to kwota  355.646,11 zł.
Dowożenia uczniów do szkół
 Gmina ponosiła koszty związane z dowozem uczniów do szkół . W I półroczu 2008 r. wydat-
kowano na ten cel 85.695,10 zł. Powyższa kwota obejmowała koszt wynajmu  trzech auto-
busów. 
Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół
Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły 52.787,05 zł. 
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 48.284,79 zł, przy zatrudnieniu 2 etaty. Na po-
zostałe wydatki przeznaczono 4.502,26 zł.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Utworzony  w budżecie  gminy  plan  wydatków na  to  zadanie  został  wykonany  w kwocie 
2.550,00zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie do-
skonalenia oraz wieloletnich planów dokształcania i doskonalenia zawodowego. 
Stołówki szkolne
Rozdział ten obejmuje działalność stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu. 
Poniesione wydatki to kwota 25.821,32 zł, obejmowały one koszty wynagrodzeń i pochod-
nych w kwocie 16.000,82 zł odpis na ZFŚS w wysokości 685,00 zł, oraz koszty prowadzone-
go dożywiania dzieci w kwocie 9.135,50 zł, które zostają  zwracane do budżetu gminy z ty-
tułu wpłat uczniów za korzystanie z obiadów. 
Pozostała działalność
Gmina brała udział w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych pn. „Uczeń na wsi”. W ramach programu dofinansowanie w ogólnej kwocie 13.000,00 
zł, otrzymało 6 uczniów, z tego 3 uczniów szkół podstawowych, 3 uczniów szkół ponadgim-
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nazjalnych. Uczniowie otrzymali dofinansowanie do zakupu przedmiotów ułatwiających lub 
umożliwiających naukę. Zakupione przedmioty to m. in.: lektury, słowniki,  encyklopedie, 
programy komputerowe. Ponadto pokrywano koszty związane z uczestnictwem w zajęciach 
mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, były to w szczególności 
turnusy rehabilitacyjne. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokrywano również koszty 
zakwaterowania w internatach poza tym zwracano koszty dojazdu do szkół położonych poza 
miejscem zamieszkania.
Wydatki tego rozdziału związane były również z obchodami święta “Dzień Ziemi” zorganizo-
wanego w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu  dla uczniów gimnazjum. W uroczystości udział 
wzięli również uczniowie  gimnazjów z gmin sąsiadujących . Ogólny koszt zadania wynosił 
10.478,97 zł. Środki na ten cel pochodziły w 80% tj. w kwocie 8.800,00 zł z dotacji Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Rozdział ten obej-
muje  również  środki  na  ZFŚS  nauczycieli  emerytów.  Zaplanowana  kwota  w  wysokości 
25.257,00 zł została w I półroczu wydatkowana na zapomogi dla byłych nauczycieli w wyso-
kości 16.725,00 zł. Do świadczeń tych uprawnionych jest 27 nauczycieli emerytów. 
OCHRONA  ZDROWIA
W zakresie ochrony zdrowia realizowano wydatki objęte programem przeciwdziałania alko-
holowego, które wynosiły w I półroczu 2008 roku 23.980,66 zł. W ramach profilaktyki pro-
wadzone były zajęcia w świetlicy środowiskowej w Woli Pękoszewskiej, zajęcia sportowe w 
szkołach oraz programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży.
POMOC SPOŁECZNA
W ramach pomocy społecznej realizowano:

 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia  społecznego  -  środki  na  realizację  tych  świadczeń  w  100% 
pochodziły z dotacji - wypłacono świadczenia rodzinne o wartości 400.226,70 
zł,  zaliczki alimentacyjne w kwocie 12.960,00 zł oraz składki  społeczne od 
wypłaconych  świadczeń  w  wysokości  857,44  zł  a  koszt  obsługi  realizacji 
świadczeń wyniósł  12.352,20 zł. 

 składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  od  osób  pobierających  niektóre 
świadczenia  z pomocy społecznej  -  łącznie  opłacono składki  zdrowotne  na 
kwotę 652,32 zł,

 świadczenia  w  zakresie  zadań  zleconych:  zasiłki  stałe,  zasiłki  okresowe  - 
11.596,60 zł.

  zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych w kwocie  6.653,80 zł,
 działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2008 roku kosztowała 

55.343,81 zł,   z czego 63,03 % środków pochodziła z dotacji Wojewody.
 usługi  opiekuńcze  świadczone na rzecz  osób potrzebujących  opieki  przez 

jedną opiekunkę kosztowały 11.956,43 zł i sfinansowane były w 92,47 % ze 
środków budżetu państwa,

 pozostała działalność, to realizacja programu pn. ,,Pomoc państw w zakresie 
dożywiania’’  na  który  wydatkowano  19.293,90  zł,  z  czego 59,15% 
pochodziło ze środków budżetu  państwa a 40,85% ze środków własnych 
budżetu gminy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W dziale tym zrealizowano 50% dotacji na lekarza psychiatrę (840 zł) oraz pomoc material-
ną dla uczniów. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi 15.780,00 zł i w całości pochodzi z 
dotacji  Urzędu Wojewódzkiego. Poniesione wydatki w I półroczu na stypendia szkolne to 
kwota 15.358,41 zł. W ramach tych środków wypłacone zostały stypendia w formie pomocy 
rzeczowej dla 98 uczniów.  

GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na zadania bieżące w zakresie  oświetlenie ulic wydatkowano kwotę 31.772,81 zł. Wydatki 
te dotyczyły głównie opłaty za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji  i  naprawy 
punktów świetlnych. 
Natomiast na oczyszczanie gminy wydatkowano kwotę 11.801,00 zł, głównie na wywóz nie-
czystości z terenu gminnego parkingu oraz zakup pojemników na śmieci.
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KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale kultury koszty dotyczyły przekazania dotacji dla samorządowej instytucji 
kultury jaka jest  biblioteka gminna w Kowiesach z  filią  w Woli  Pękoszewskiej. 
Przekazana dotacja wynosiła w I półroczu wynosiła 42.900,00 zł, tj. 42,1% planu.

 KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT
Wydatki działu kultury fizycznej i sportu zaplanowano na kwotę 3.000 zł i w I półroczu brak 
było ich realizacji.

       Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2008 r. przebiegała systematycznie w sto-
sunku do uzyskanych dochodów, wykonano je w 48,3 %. Natomiast wydatki inwestycyjne 
zostały zrealizowane jedynie w 5,9 % , z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji 
na II półrocze 2008 roku.

ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 30.06.2008 r

Tytuł Rok za-
cią-

gnięcia

Kwota
pierwotna

zobowiąza-
nia

Spłata w I 
półroczu
2008 r.

Pozostało 
do spłaty na 

dzień 
30.06.2008

Pożyczka długoterminowa
 w WFOŚ i GW 2004-2007 zaciągnięta na wo-
dociąg Wola Pękoszewska II etap
(pozostała kwota do spłaty będzie umorzona 
pod warunkiem przeznaczenia jej na zadanie 
z zakresu ochrony środowiska)

2004 170.000,-

59.500,-
zgłoszone 

do umorze-
nia

Pożyczka długoterminowa
 w WFOŚ i GW 2005-2008 zaciągnięta na wo-
dociąg Janów- Michałowice
(pozostała kwota do spłaty będzie umorzona 
pod warunkiem przeznaczenia jej na zadanie 
z zakresu ochrony środowiska)

2005
97.000,-

31.040,-
zgłoszone 

do umorze-
nia

Kredyt długoterminowy w BOŚ w Łodzi 2005-
2009 zaciągnięty na drogę Stary Wylezin – 
Turowa Wola

2005 200.000,- 27.600,- 62.000,-

Kredyt długoterminowy w BOŚ w Łodzi ze 
środków EFRWP 2005-2009 zaciągnięty na 
drogę Stary Wylezin – Turowa Wola

2005
400.000,- 54.546,- 136.361,-

Kredyt długoterminowy w BS Biała Rawska, 
długoterminowy,  spłata  w  latach  2007  – 
2010, oproc. WIBOR  3M + marża 0,02 tj. w 
dniu zawarcia umowy 4,41 % rocznie, zacią-
gnięty na budowę dróg dojazdowych.

2006 140.000,- 17.496,- 87.480,-

Kredyt długoterminowy w BS Biała Rawska, 
długoterminowy,  spłata  w  latach  2007  – 
2008, oproc. WIBOR 3M + marża 0,02 tj. w 
dniu zawarcia umowy 4,42 % rocznie, zacią-
gnięty na spłatę zobowiązań 

2006 57.705,- 14.424,- 14.424,-

Pożyczka długoterminowa
w WFOŚ i GW 2007-2010 zaciągnięta na bu-
dowę oczyszczalni ścieków
możliwość umorzenia kwoty
9.338,10 zł w 2010r

2007 31.127,- 3.800,- 27.327,-

Pożyczka długoterminowa
 w WFOŚ i GW 2007-2010 zaciągnięta na 
modernizację oświetlenia ulicznego
możliwość umorzenia kwoty
 22.014,90 zł w 2010r

2007 73.383,- 11.924,74 61.458,26

Ogółem : 129.790,74 479.590,26

Na tym pani Skarbnik zakończyła przedstawianie informacji z wykonania budżetu za I półro-
cze 2008 roku.

8



Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 17 września  2008 roku

Informacja powyższa była szczegółowo omówiona na posiedzeniu wspólnym komisji wobec 
czego radni nie mieli żadnych pytań.

Ad. 7
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gmi-
ny Kowiesy. Regulamin szczegółowo został omówiony przez panią Teresę Słomę. Pani Sekre-
tarz nadmieniła, iż obowiązek uchwalenia regulaminu wynika z ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Pani Słoma nadmieniła, iż regulamin 
zawiera ogólne zasady dostarczania wody na terenie gminy. Reguluje między innymi kwestie 
zawierania umów, praw i obowiązków usługodawcy i odbiorców, sposób rozliczania, warunki 
przyłączenia  do  sieci  wodociągowej  i  warunki  dostawy  wody  na  cele  przeciwpożarowe. 
Szczegóły dookreślone są w umowach, zawieranych pomiędzy usługodawcą a odbiorcami. 
Projekt uchwały został zaakceptowany przez komisje na wspólnym posiedzeniu.
Pytań  nie  zgłoszono  wobec  czego  przystąpiono  do  odczytania  projektu  uchwały.  Treść 
uchwały odczytała pani Teresa Słoma. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały udział 
wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 
nikt od głosu nie wstrzymał się. Uchwała została podjęta 14 głosami. 

Ad. 8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych. Informacji na temat przedmiotowej uchwały udzieliła pani Tere-
sa Słoma, która zaznaczyła, iż była ona omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. Okre-
ślenie górnych stawek ma zapobiegać wchodzeniu na teren gminy firm, które będą oferowa-
ły wysokie stawki.  Pani  Słoma zaznaczyła, iż  stawki  zaproponowane przez Wójta Gminy 
przedstawiały się następująco:

 odbiór odpadów komunalnych w wysokości:
- za pojemnik 120 litrów – 16,00 zł
- za worek 120 litrów – 14,00 zł

 odbiór nieczystości ciekłych w wysokości 20 zł za 1m3

Jednakże komisje przegłosowały niższe stawki, a mianowicie:
 odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

- za pojemnik 120 litrów – 15,00 zł
- za worek 120 litrów – 13,00 zł

 odbiór nieczystości ciekłych w wysokości 13 zł za 1m3

Wobec powyższego pod głosowanie została poddana uchwała ze stawkami ustalonymi na ko-
misjach. 
W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. 13 radnych głosowało za 
podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała zo-
stała podjęta 13 głosami.

Ad. 9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieru-
chomości  stanowiących własność Gminy dotychczasowym dzierżawcom.  Informacji  w tej 
sprawie udzielił pan Wójt, który zaznaczył, iż przedmiotowe działki są przeznaczone, zgodnie 
z ogłoszonym wykazem działek z dnia 18 lipca 2008 roku do wydzierżawienia byłym dzier-
żawcom. Nieruchomości położone w obrębie Kowiesy stanowią przedłużenie działek siedli-
skowych i są dzierżawione przez właścicieli działek przez kilkadziesiąt lat (od 10 do 24 lat). 
Działki te poprawiają warunki zagospodarowania nieruchomości.
W obrębie Jeruzal zostaje wydzierżawiona część działki (około 0,30 ha) byłemu dzierżawcy, 
który 14 lat temu zlikwidował nielegalne wysypisko śmieci i zagospodarował działkę między 
innymi na dojazd do swojego siedliska.
W obrębie Lisna zostaje wydzierżawiona część działki (około 0,10 ha) byłemu dzierżawcy, 
który również użytkuje ją jako dojazd do działek rolnych.
W związku z wygaśnięciem z dniem 1 września 2008 roku umów dzierżaw do Wójta wpłynę-
ły wnioski o dalszą dzierżawę nieruchomości. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a gdy brak 
jest uchwalonych zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzier-
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żawiania lub wynajmowania uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W naszym przypadku zaistniał taki stan rzeczy, 
stąd podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne. Uchwała była przedmiotem obrad ko-
misji i została zaakceptowana pozytywnie.
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 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 głosami.

Ad. 10
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy.
Pierwsza uchwała dotyczyła działki nr 281/6 w obrębie Jeruzal, która stanowi własność Gmi-
ny Kowiesy. Działka ta została wyodrębniona z podziału działki nr 281/3 na działki 281/4, 
281/5 i 281/6. Działka 281/4 to nieruchomość na której stoi strażnica OSP, działka 281/5 to 
działka ze zlewnią mleka, natomiast działka 281/6 jest użytkowana przez właściciela sąsied-
niej działki. Na działce tej znajduje się piwnica wybudowana w latach sześćdziesiątych i sta-
nowi dojazd do siedliska. Sprzedaż tej nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na 
rzecz właściciela sąsiedniej działki w celu poprawy warunków zagospodarowania przyległej 
działki siedliskowej. Działka ta nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość.
Uchwała została zaakceptowana na wspólnym posiedzeniu komisji.
Radni nie mieli żadnych uwag, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i gło-
sowania nad podjęciem. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. 14 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 głosami.

Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie działki o nr ewidencyjnym 281/5, na 
której znajduje się budynek dawnej zlewni mleka. Sprzedaż tej działki nastąpi w drodze 
przetargu. Uchwała została zaakceptowana na wspólnym posiedzeniu komisji.
Radni nie mieli żadnych uwag, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i gło-
sowania nad podjęciem. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie wstrzymał się od głosu, 1 radny głosował 
przeciw. Uchwała została podjęta 13 głosami przy jednym głosie przeciw.
W tym miejscu Przewodnicząca ogłosiła 30 minutową przerwę.

Ad. 11
Po przerwie obrady zostały wznowione. Kolejny punkt to  interpelacje i zapytania radnych. 
Jako pierwsza głos zabrała pani Janina Rybicka – przewodnicząca rady, która poinfor-
mowała Radę Gminy, iż dotychczasowa pani sołtys Chojnatki – Ewa Dąbrowska zrezygnowa-
ła z pełnionej funkcji. Wobec tego w najbliższym czasie winnny odbyć się wybory nowego 
sołtysa. Najprawdopodobniej będzie to w miesiącu październiku. 

Następnie pani przewodnicząca odczytała odpowiedź pana Starosty Skierniewickiego w spra-
wie wniosku z Urzędu dotyczącego zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Turowej 
Woli. Wniosek taki został zgłoszony przez radnego Cezarego Żukowskiego na poprzedniej 
sesji.  Pan  Starosta  odpowiedział,  iż  sprawa ta  zostanie  rozpatrzona  podczas  jesiennego 
przeglądu dróg powiatowych i gminnych przez komisję ds. bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Natomiast co do uprzątnięcia piasku z dróg powiatowych to zostanie on uprzątnięty do 
końca września br.

Kolejną sprawą, która poruszyła pani przewodnicząca były prośby Parlamentarzystów Prawa 
i Sprawiedliwości z okręgu piotrkowskiego orz Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego 
dotyczące podjęcia działań na rzecz poszkodowanych mieszkańców powiatów piotrkowskie-
go, radomszczańskiego, wieluńskiego i zgierskiego po przejściu trąby powietrznej.
Ustalono, iż przy poborze podatków w listopadzie sołtysi przeprowadzą zbiórki pieniężne na 
rzecz poszkodowanych.
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Radny Cezary Żukowski po raz kolejny wnioskował o usunięcie zakrzaczeń przy drodze 
powiatowej w Turowej Woli w okolicach szkoły. Nadmienił, iż stwarzają one zagrożenie bez-
pieczeństwa ruchu, szczególnie dla młodzieży szkolnej.

Pan Wójt zwrócił uwagę, że istnieją duże zaległości w opłacie za wodę. Dotyczy to także 
sołtysów i radnych. Nadmienił, że jeżeli  wpłaty nie wpłyną zostanie powiadomiona firma 
windykacyjna lub dłużnicy zostaną zgłoszeni do rejestru dłużników.

Radna Barbara Kowalska wnioskowała, aby inkasent informował o terminach odczytów, 
bo w innym wypadku nie można uiścić opłaty.

Pan Wójt odpowiedział, że jest to trudne do zorganizowania, ale się postaramy. Niemniej 
nieobecność w domu dorosłych osób nie może stanowić usprawiedliwienia, gdyż inkasent 
zawsze zostawia karteczkę ze stanem wodomierza i opłatę można uiścić w kasie Urzędu.

Radny Janusz Brzeziński zapytał, czy gmina jest bardzo zadłużona na koniec czerwca br., 
gdyż dochodzą go słuchy, iż niedługo osiągniemy maksymalny próg.

Pani Skarbnik odparła, iż gmina praktycznie nie jest zadłużona. Na koniec czerwca 2008 
roku zadłużenie wynosi około 8% budżetu, a dopuszczalne prawem jest 60%,, czyli prawie 
jakby go nie było.

Pani Przewodnicząca poruszyła sprawę przejazdu tunelem pod drogą krajową nr 8. Miesz-
kańcy, którzy mają grunty rolne po tamtej stronie trasy mają duże trudności z przemiesz-
czaniem się. Dojazd do tunelu pod trasą jest zagrodzony przez właścicieli tamtejszych nieru-
chomości. Pani przewodnicząca była zainteresowana, czy mają oni prawo do grodzenia.

Pan Wójt odparł, iż jak wynika ze stanu faktycznego i prawnego tunel nie jest udostępnio-
ny jako droga przejazdowa dla wszystkich, którzy mają tam swoje grunty. Droga przez tunel 
jest przejazdem gospodarczym, a na dzień dzisiejszy są to grunty prywatne. Dopiero po 
sporządzeniu aktów notarialnych przy poszerzaniu trasy nr 8 będą one własnością GDKKiA i 
będzie można podjąć starania o przejazd tunelem.

Radna Renata Owczarska wnioskowała o ustawienie znaku zakazu wjazdu w uliczkę pro-
wadząca do szkoły w Kowiesach.

Pan Wójt odparł, iż być może uda się w najbliższym czasie wybudować parking przed szko-
łą, co rozwiąże problem. Planowany termin to połowa października br.

Więcej interpelacji nie zgłoszono.

Ad. 11
W wolnych wnioskach i informacjach pan Edward Gawin – sołtys Lisnej prosił o zajęcie 
się zaroślami akacjowymi koło pani Potockiej (2 lata temu ta pani sama wycięła akacje, ale 
zdążyły już zarosnąć z powrotem).

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XVIII Se-
sji Rady Gminy Kowiesy V kadencji.
Zakończenie godz. 1330.

Protokołowała:               Przewodnicząca
                                                                                                Rady Gminy Kowiesy
Teresa Słoma

                    /-/ Janina Rybicka
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