
  
P R O T O K Ó Ł Nr XX/2008

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 października 2008 roku w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Kowiesy

Początek Sesji godzina 13 30-ta.
Zakończenie godzina 1530.
Ustawowy stan radnych   - 15
Faktyczny stan radnych   - 15

W sesji uczestniczyło 15 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do proto-
kołu). 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 oraz pani Krystyna Ozga – Wicewojewoda Łódzki, 
pan Józef Dzierzbiński – Starosta Powiatu Skierniewickiego, pani Wiesława Lewkowska – 
Kierownik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach i i druhowie z OSP Wola 
Pękoszewska, Paplin, Turowa Wola i Lisna.

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 15 radnych.

Ad. 3
W kolejnym punkcie Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
6. Informacja Pana Józefa Dzierzbińskiego - Starosty Powiatu Skierniewickiego o pra-

cach remontowych wykonanych na drogach powiatowych na terenie gminy Kowiesy 
w roku 2008 oraz o założeniach dotyczących utrzymania dróg w latach następnych.

7. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy Kowiesy i Prze-
wodniczącą Rady Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kowiesach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej.

9. Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Turowej Woli z udziałem Pani Krystyny Ozga – Wojewody Łódzkiego.
12.Zamknięcie obrad.

Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił  pan Andrzej  Józef  Luboiński,  który poprosił  o 
wprowadzenie do porządku punktu dot. ślubowania nowo wybranej sołtys Chojnatki. Zmiana 
porządku została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym wszyscy radni głosowali 
za wprowadzeniem punktu 5 i zmianą numeracji, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 
głosował  przeciw.  Zmiana  porządku  została  przyjęta  jednogłośnie.  Po  zmianie  porządek 
przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Gminy.
5. Ślubowanie pani Marzeny Matuszewskiej – nowo wybranej sołtys Chojnatki. 
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6. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
7. Informacja Pana Józefa Dzierzbińskiego - Starosty Powiatu Skierniewickiego o pra-

cach remontowych wykonanych na drogach powiatowych na terenie gminy Kowiesy 
w roku 2008 oraz o założeniach dotyczących utrzymania dróg w latach następnych.

8. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy Kowiesy i Prze-
wodniczącą Rady Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kowiesach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej.

10. Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Turowej Woli z udziałem Pani Krystyny Ozga – Wojewody Łódzkiego.
13.Zamknięcie obrad.

Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Gminy 
z dnia 17 września i 14 października 2008 r. Z uwagi na fakt, iż protokoły były przesłane w 
materiałach oraz wyłożone na sali obrad ich treści nie odczytywano. Przeprowadzono dwa 
odrębne głosowania dla poszczególnych protokołów. W głosowaniu jawnym za przyjęciem 
protokołu z XVIII sesji głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głoso-
wał przeciw. Protokół został przyjęty 15 głosami. W głosowaniu jawnym za przyjęciem pro-
tokołu z XIX sesji głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 
przeciw. Protokół został przyjęty 15 głosami.

Ad. 5
W następnym punkcie przystąpiono do ślubowania sołtys wsi Chojnatka. Głos w tej sprawie 
zabrała pani Przewodnicząca Rady, która poinformowała, iż w związku z rezygnacją pani Ewy 
Dąbrowskiej – sołtys wsi Chojnatka z pełnionej funkcji, w dniu 22 października br. odbyło się 
Zebranie Wiejskie, na którym dokonano wyboru sołtysa. Sołtysem została wybrana pani Ma-
rzena Matuszewska.
Następnie pani Przewodnicząca zaznaczyła, iż zgodnie z § 12 ust. 1.Statutu Sołectwa Choj-
natka, uchwalonego w dniu 27 lutego 2007 roku przez Radę Gminy Kowiesy nowo wybrany 
sołtys składa ślubowanie na sesji rady gminy. Wobec powyższego poprosiła wszystkich o po-
wstanie, a nowo wybraną panią sołtys wsi Chojnatka o powtarzanie  treści roty. Pani Marze-
na Matuszewska wobec wszystkich obecnych złożyła ślubowanie o treści jak niżej:
„Ślubuję uroczyście jako sołtys pracować dla dobra i pomyślności swojego sołec-
twa i gminy, działać zawsze zgodnie z prawem, rzetelnie reprezentować swoich 
wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania po-
wierzonych mi zadań.”
Następnie pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim bardzo serdecznie, a pani sołtys 
życzyła wytrwałości w wykonywaniu obowiązków społecznych.

Ad. 6
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca od-
dała głos Wójtowi Gminy, który przedstawił informację jak niżej:

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych

1. Zakończono prace termomodernizacyjne Ośrodka Zdrowia w Kowiesach. W ramach 
prac dodatkowych należy wykonać poprawę spadku na balkonach i wyłożyć je tera-
kotą. Z dwóch złożonych ofert została wybrana firma P.U.H. „WRAMEX” z Rawy Mazo-
wieckiej.

2. W dniu 15 października odebrano prace modernizacji drogi Wymysłów – Chojnatka.
3. Trwają prace modernizacji drogi we wsi Chojnatka, ale wykonawca dostarczył na je-

den odcinek drogi kruszywo, które nie spełnia parametrów polskiej normy i 29 paź-
dziernika br. zostaną pobrane komisyjnie próbki do badań laboratoryjnych.
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4. W Wędrogowie i Woli Pękoszewskiej został odebrany przez Zakład Energetyczny w 
Żyrardowie montaż oświetlenia ulicznego. Światło zostało włączone.

5. Zakończono kapitalny remont samochodu strażackiego Star 266 dla OSP Paplin.
6. Zostały dostarczone i zamontowane wiaty przystankowe dla podróżnych w miejsco-

wościach: Chrzczonowice, Turowa Wola, Nowy Wylezin, Stary Wylezin i Wola Pęko-
szewska, za które płaci Gmina Kowiesy. W miejscowości Stary Łajszczew została rów-
nież zamontowana wiata, ale za nią zapłaci Gmina Puszcza Mariańska. Pan Wójt po-
dziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w wykonywanie płyt pod przystanka-
mi:

 w Woli Pękoszewskiej – radnym Jadwidze Gołębiewskiej i Zuzannie Dudziak za 
użyczenie betoniarki oraz prace współmałżonka,

 w Turowej Woli – radnej Barbarze Kowalskiej za betoniarkę i pracę męża,
 w Nowym Wylezinie – radnemu Wiktorowi Machałowskiemu za zorganizowanie 

grupy osób i sprawne wykonanie prac,
 w Starym Wylezinie – radnemu Januszowi Brzezińskiemu,
 w Chrzczonowicach – radnemu Andrzejowi Krajewskiemu i sołtysowi Włodzi-

mierzowi Cybulskiemu
 w Starym Łajszczewie – radnej Renacie Owczarskiej oraz sołtysowi Ryszardo-

wi Widulińskiemu za pomoc przy wylewaniu płyty.
7. Przeprowadzono przeglądy pogwarancyjne:

 wodociągu Wola Pękoszewska – Zawady (prace budowlane były wykonane w 
2003 roku) – bez uwag,

 modernizacji oświetlenia ulicznego z 2004 roku – z uwagami – termin usunię-
cia ujawnionych usterek do 15 listopada 2008 roku,

 modernizacja drogi Jeruzal – Wólka Jeruzalska (prace wykonane w 2006 roku) 
– bez uwag,

8. Przeprowadzono przeglądy w okresie gwarancyjnym:
 droga Paplinek – Lisna – prace z 2006 roku – bez usterek,
 droga w Lisnej – prace w 207 roku – z uwagami, usterki do usunięcia w ciągu 

2 tygodni.
 droga w Chrzczonowicach – realizacja w 2007 roku.

9. Zakończono pace adaptacyjne i wyposażeniowe kuchni w budynku szkoły w Turowej 
Woli.

II. Sprawy bieżące:

1. W dniu 30 września zakończono przyjmowanie wniosków od rolników na zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie  oleju  napędowego.  Złożono 188 wniosków na 
kwotę zwrotu 73.589,65 zł.  Łącznie z marcowym terminem składania wniosków z te-
renu gminy Kowiesy zostanie zwrócone 110.620 zł na roczny limit 168.391 zł. Rolnicy 
wykorzystali 2/3 przyznanego limitu.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowiesach zakończył przyjmowanie wniosków 
na uzyskanie pomocy z tytułu klęski suszy. Złożono 49 wniosków. Pozytywnie rozpa-
trzonych zostało 48 wniosków, jeden rozpatrzony negatywnie (decyzja odmowna). W 
rozbiciu na powierzchnię gospodarstwa rolnego pomoc uzyska:

 10 rolników w wysokości 500 zł dla gospodarstw rolnych do 5 ha,
 38 rolników w wysokości 1.000 zł dla gospodarstw rolnych powyżej 5 ha.

Wypłata świadczeń nastąpi do końca listopada br.
3. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały ufundowanie nagrody pieniężne dla nastę-

pujących osób:
 pani Marii Cygan – dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu,
 pani Joanny Machałowskiej – dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowiesach,
 pani Ewy Pawlak – kierownika GZO
 pani Agnieszki Winciorek – Głównego Księgowego GZO

Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi w placówkach oświatowych na 
terenie naszej gminy zostały wręczone róże.

4. Gminny Zespół Oświaty złożył wniosek do Kuratorium Oświaty w Łodzi na zajęcia po-
zalekcyjne w szkole podstawowej w Kowiesach. Uzyskana pomoc to kwota 9.700 zł. 
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W ramach tego samego programu Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy uzyskało 
ponad 3.00 zł na zajęcia dodatkowe w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Jeru-
zalu.

5. W dniu 22 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy odbyło się 
Zebranie Wiejskie sołectwa Chojnatka, podczas którego wybrano nowego sołtysa. Zo-
stała nim pani Marzena Matuszewska. W zebraniu uczestniczyło 7 mieszkańców na 
67 uprawnionych do głosowania, czyli zaledwie wymagalne 10%.

6. Na wniosek mieszkańców wsi Chrzczonowice, których grunty zostaną wywłaszczone 
na poszerzenie drogi krajowej nr 8, w dniu 15 października odbyło się zebranie, na 
którym ustalono wspólną strategię działania przy sporządzaniu wycen poszczegól-
nych nieruchomości.

7. W dniu 29 września pan Wójt wspólnie z panią Zofią Jakubiak odbył spotkanie z pa-
nem Starostą Skierniewickim dotyczące dokonania zamiany gruntów pod drogami. 
Proces ten był rozpoczęty w roku 2000 i do dnia dzisiejszego nie można było go za-
kończyć z uwagi na nieuregulowane stany prawne działek.

8. W dniu 8 października pan Wójt wspólnie z panem Krzysztofem Starczewskim – wój-
tem gminy Rawa Mazowiecka odbył spotkanie z panem Markiem Brodowskim i pa-
nem Marcinem Ganica – przedstawicielami GDDKiA w Łodzi, którzy są odpowiedzialni 
za przygotowanie projektu technicznego przebudowy drogi krajowej nr 8 do parame-
trów drogi ekspresowej S-8 w obrębie gmin: Biała Rawska, Kowiesy i Rawa Mazo-
wiecka. Spotkanie dotyczyło dróg wewnętrznych na terenie ww. gmin, a w szczegól-
ności ich nawierzchni i  szerokości. Wnioskowaliśmy o nawierzchnię bitumiczną dla 
obciążeń KR-2, a na niektórych odcinkach KR-3 oraz o szerokość 5-6 m pasa jezdne-
go. W ślad za ustaleniami z tego spotkania zostało wysłane pismo o naszych potrze-
bach oraz doprecyzowanych ustaleniach co do utwardzenia asfaltem niektórych od-
cinków dróg lokalnych, będących własnością gminy Kowiesy.

III.Wyjazdy służbowe:

1. W dniu 24 września br. Pan wójt uczestniczył w obradach sesji Rady Powiatu Skier-
niewickiego.

2. Wspólnie z wójtami gminy Rawa Mazowiecka i Nowy Kawęczyn pan Wójt uczestniczył 
w konferencji nt. Leadera, organizowanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, która 
odbyła się w gminie Parzęczew. Wnioski w ramach PROW osi 4 będą przyjmowane od 
17 listopada do 15 stycznia 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim. Do rozdyspono-
wania jest 150 mln złotych na lata 2007-2013. Na terenie województwa łódzkiego 
działa 19 LGD. W miesiącu grudniu planowane jest ogłoszenie konkursu na nabór 
wniosków w ramach odnowy wsi.

3. W okresie sprawozdawczym pan Wójt dwa razy był w Zakładzie Energetycznym w 
sprawie odbioru oświetlenia oraz omówienia założeń do planu inwestycyjnego na se-
zon letni roku następnego. Podczas spotkań poruszany były także kwestie wymiany 
stacji trafo oraz przebudowy linii NN na terenie gminy Kowiesy.

4. W dniu 22 października pan Wójt był w Łodzi:
 u pana Artura Bagieńskiego w Urzędzie Marszałkowskim, z którym rozmawiał 

na temat możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje drogowe 
w przyszłym roku budżetowym,

 u pani Marii Kaczorowskiej – Naczelnika Departamentu Funduszu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w sprawie naborów w ramach PROW-u oś 3 usługi dla ludno-
ści oraz ilości i sposobie przyznawania punktów w tym działaniu dla gminy Ko-
wiesy,

 w Łódzkim Kuratorium Oświaty w celu podpisania umowy na zajęcia pozalek-
cyjne w szkole podstawowej w Kowiesach.

5. W dniach 23-24 października pan Wójt uczestniczył w IX Kongresie Gmin Wiejskich w 
Warszawie. Pierwszego dnia były zorganizowane panele przygotowujące stanowiska 
Kongresu. Z ramienia rządu uczestniczyli podsekretarze stanu z ministerstw. Jak wy-
nika z ich wypowiedzi niektóre ministerstwa biorą pod uwagę głosy płynące z korpo-
racji gmin wiejskich i zaczynają wprowadzać je do projektów ustaw i rozporządzeń. 
Niestety proces ten jest bardzo powolny.

4



Protokół z XX Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 28 października  2008 roku

W drugim dniu obrad uczestniczyła również pani Janina Rybicka – Przewodnicząca 
Rady Gminy. W tym dniu w Kongresie uczestniczyli politycy i zaproszeni goście Se-
kretarza Generalnego Komitetu Regionów, którzy prezentowali swoje stanowiska, a 
byli to między innymi:

 pan Waldemar Pawlak – Wicepremier
 pan Jerzy Buzek – poseł Parlamentu Europejskiego
 minister Katarzyna Hall
 minister Marek Sawicki
 pani Elżbieta Chojna-Duch – wiceminister Finansów
 pani Krystyna Szumilas – wiceminister Edukacji Narodowej
 pan Andrzej Stelmachowski z Kancelarii Prezydenta.

Stanowiska, jakie zostały podjęte na IX Kongresie Związku Gmin Wiejskich radni otrzymali 
przed sesją.

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

Ad. 7
Kolejny punkt to informacja pana Józefa Dzierzbińskiego – Starosty Powiatu Skiernie-
wickiego o pracach remontowych wykonanych na drogach powiatowych na terenie gminy 
Kowiesy w roku 2008 oraz o założeniach dotyczących utrzymania dróg w latach następnych. 
Na wstępie pani Przewodnicząca bardzo serdecznie powitała pana Starostę oraz panią Wie-
sławę Lewkowską – kierownika wydziału dróg w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach, 
którzy skorzystali z zaproszenia na sesję i przybyli, by przedstawić informację. 

Następnie pani Przewodnicząca oddała głos panu Andrzejowi Józefowi Luboińskiemu – 
Wójtowi Gminy, który również wyraził zadowolenie, że pan Starosta zechciał uczestniczyć 
w sesji. Pan Wójt nadmienił, iż zarówno jego jak i wszystkich obecnych na sali martwi fakt, 
iż Starostwo Powiatowe nie wykonało wiele prac zaplanowanych do realizacji na terenie na-
szej gminy, a dotyczy to między innymi zawyżonych poboczy w Jeruzalu, Turowej Woli, za-
krzaczeń przy drogach powiatowych, które dochodząc do asfaltu ograniczają widoczność. 
Ponadto pan Wójt prosił o przedstawienie planów działań na najbliższe lata.

Pan Starosta, zabierając głos w pierwszej kolejności podziękował za zaproszenie na sesję, 
a następnie wyraził zadowolenie, że zwrócono uwagę na zawyżone pobocza, gdyż hasłem 
jego pracy jest zajęcie się właśnie takimi problemami, a nie tylko remonty dróg czy układa-
nie chodników bez regulowania poboczy, co mija się z celem (bo remontowało się drogi, któ-
re i tak ulegały niszczeniu właśnie przez spływającą wodę). W odniesieniu do kwestii poru-
szonych przez pana Wójta Starostwa poprosił panią Wiesławę Lewokowską o przedstawienie 
informacji nt. dokonanych prac na terenie gminy Kowiesy.

Pani Wiesława Lewkowska – Kierownik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w 
Skierniewicach przedstawiła w swoim wystąpieniu prace wykonane w roku 2008 na tere-
nie gminy Kowiesy, a były to między innymi:

 remonty nawierzchni bitumicznej emulsją i grysem o łącznej powierzchni 1500 m2 

(Jeruzal-Kowiesy, Zawady-Biala Rawska, Kowiesy-Wylezin). Remonty nadal trwają.
 wycinka 105 drzew,
 wycinka zakrzaczeń Jeruzal-Kowiesy, Wędrogów
 uprzątanie gałęzi (uprzątanie trwa do dnia dzisiejszego) – 2 tygodniowe opóźnienie 

wynika z awarii sprzętu,
 koszenie wszystkich poboczy
 zbieranie śmieci z pasa drogowego (w tym miejscu pani Lewkowska prosiła o zwróce-

nie uwagi tym, którzy śmiecą)
 profilowanie drogi w Wylezinie, pobocza w kierunku Białej Rawskiej,
 na zlecenie powierzchniowe utwardzenie drogi z Woli Pękoszewskiej w kierunku drogi 

krajowej nr 8.
Do końca roku planujemy jeszcze pościnać pobocza.
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Pani Kierownik zaznaczyła, iż budżet powiatu jest niewielki w porównaniu do potrzeb. Powiat 
ma  łącznie na swoim terenie 264,5 km dróg powiatowych, które musi utrzymać. Zadania są 
planowane zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi. W roku bieżącym na powierzch-
niówkę wystarczyło tylko dla 5 gmin, a wszystkich jest 9.
Jeżeli chodzi o opóźnienia w pracach, to np. w przypadku wycinki drzew w gminie Kowiesy 
jest problem ze zbyciem wyciętych, na co wpływa chyba sadowniczy charakter gminy. Każdy 
ma swoje drzewo na opał. W innych gminach sprzedaż wyciętych przez powiat drzew odby-
wa się błyskawicznie, a w gminie Kowiesy jest z tym problem. Powiat na bieżąco wymienia 
także znaki drogowe, tylko w ostatnim tygodniu wymieniono 39 znaków i 20 rurek do zna-
ków. W tym miejscu pani Lewkowska nadmieniła, że dewastacja znaków jest ogromna i 
również prosiła o szanowanie zarówno pieniędzy jak i czasu. Jeden znak to koszt około 100 
zł.

Następnie głos zabrał ponownie pan Starosta, który zaznaczył, iż zdaje sobie sprawę, że na 
miarę potrzeb to co robi powiat jest ciągle za mało. Nie wynika to jednak ze złej woli, ale z 
możliwości, jakie starostwo posiada. Poprosił, aby rozliczyć jego działalność nie z ilości wy-
konanych prac, ale z gospodarności, to taką zasadę przyjęto w starostwie. Rozbicie powiatu 
skierniewickiego na powiat grodzi i ziemski z pewnością nie przyczyniło się do efektywności 
działań, ale wręcz odwrotnie spowodowało zmniejszenie środków, a tym samym mniejszą 
ilość wykonanych prac. W budżecie powiatu nie da się znaleźć środków na wszystkie potrze-
by. W tym miejscu pan Starosta poprosił o pytania.

Jako pierwsza głos zabrała  pani Przewodnicząca, która na wstępie podziękowała panu 
Staroście za to, co zostało zrobione, a następnie zwróciła uwagę, aby w sytuacji, gdy rozpo-
częte są jakieś prace, to żeby je kończyć, bo wtedy widać efekty. Na zakończenie pani Prze-
wodnicząca poprosiła o dalsze działania na terenie naszej gminy.

Następnie głos zabrał pan Bolesław Wacławek – sołtys Woli Pękoszewskiej – podzię-
kował wykonanie remontu nawierzchni na drodze z Woli do Kowies, a jednocześnie prosił o 
rozpatrzenie możliwości wykonania wysepki przy wjeździe do Woli Pękoszewskiej z drogi 
krajowej nr 70 (obecnie zjazd jest bardzo wąski). Ponadto pan Wacławek wnioskował o re-
mont mostu w Woli  Pękoszewskiej.  Obecny ma bardzo słabą nośność i  grozi  katastrofą, 
szczególnie gdy poruszają się po nim ciężkie samochody. Zaproponował sprawdzenie jego 
wytrzymałości.

Następnie głos zabrał pan Wójt, który poruszył sprawy:
 droga przez las w Paplinie, po której jeździ autobus – bardzo niebezpieczna z uwagi na 

spływający piasek – obecnie szerokość pasa jezdnego to ok. 2 m (obok stawy),
 skrzyżowanie w Turowej Woli – odcinek drogi, na który w Sapardzie zabrakło pieniędzy,
 propozycja,  aby  powiat  skierniewicki  wspólnie  z  powiatem  rawskim  skorzystał  z  tzw. 

„schetynówki” i zmodernizował drogę w kierunku Białej Rawskiej (tym bardziej, że kolej 
rozpoczynać będzie budowę wiaduktu),

 bariery ochronne przy drodze Kowiesy – Stary Wylezin, które były obiecane w maju br. 
(mamy nawet pismo, w którym pan Wicestarosta i pani Kierownik Lewkowska zobowiązują 
się do ich wykonania)

Pani Wiesława Lewkowska była zainteresowana skąd w Jeruzalu spływa piasek na drogę? 
Czy przypadkiem nie z dróg gruntowych, bo w tym wypadku to trzeba by razem z gminą 
temu zaradzić.

Radna Zuzanna Dudziak zaproponowała, aby oczyścić rowy, bo to przez to, że są zanie-
czyszczone spływa woda, która nie ma możliwości spłynąć.

Następnie pan Wójt ponownie zabrał głos, gdyż był zainteresowany, jaki inwestycje na te-
renie gminy Kowiesy zostały ujęte przez powiat w latach 2009-2010?

W odpowiedzi na pytanie pana Wójta  Starosta  oparł, iż przed uchwaleniem budżetu nie 
może udzielić takich informacji, a nie chce niczego obiecywać. Podziękował, iż doceniana 
jest praca starostwa na terenie gminy Kowiesy. Biorąc pod uwagę wszystkie gminy, na tere-
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nie Kowies jest zrobione najwięcej. Pan Starosta przeprosił za pozostawione gałęzie, leżące 
miesiącami. Przyczyny tego sa różne, bo nawet wichura, która przeszła w tym roku przez 
gminy przyczyniła się do ich dużej ilości. Pan starosta zadeklarował, że w przyszłości zwróci 
uwagę, aby po wycince od razu było uprzątane.
Jeżeli chodzi o chwasty w rowach to sa one koszone. Niestety starostwo ma tylko 1 kosiar-
kę, a jak się okazuje przydałyby się ze 3 lub nawet 4.
Co kwestii propozycji pana Wójta o skorzystanie ze środków rządowych na drogi to sprawa 
jest o tyle skomplikowana, że wszystko wymaga czasu. Składanie wniosków zaplanowano 
do 21 listopada, a żeby je złożyć trzeba mieć dokumentację włącznie z pozwoleniem na bu-
dowę, co jest nierealne.
Co do brakującego odcinka drogi w Turowej Woli to rzeczywiście jest potrzeba uzupełnienia, 
ale jak już pan Starosta wcześniej wspomniał, są gminy, w których nie był zrobiony nawet 1 
kawałek drogi.

W tym miejscu pan Wójt dodał, że jest to droga, po której odbywa się cały transport samo-
chodów ciężkich (do drogi krajowej nr 8). Niebezpieczeństwo stanowią na niej zarówno wy-
sokie pobocza, dziury, jak również niewidoczne tablice informacyjne.

Pan Starosta zwrócił uwagę, że jeżeli nawierzchnia drogi czy pobocza stanowią zagrożenia 
to należy to zgłosić, bo w takich sytuacjach muszą znaleźć się środki na naprawę.
Wracając do pytania pana Wójta o plany inwestycyjne, pan Starosta nadmienił, że został 
przygotowany  wniosek  na  21  mln  na  drogę  strategiczną  Maków-Dębowa Góra-Strobów-
Trzcianna-Kamion z 3 letnim terminem realizacji. Ponadto bieżące naprawy i nakładki sa wy-
konywane w miarę możliwości.

Następnie  głos zabrał pan Bogusław Wieczorek – sołtys Wędrogowa, który stwierdził, 
iż od 5-7 lat zgłaszany jest problem odcinka drogi w Wędrogowie, a właściwie poboczy przy 
tej drodze. Jest to odcinek około 200 metrów, który należałoby zebrać, gdyż obecnie dzieci 
uczęszczające do szkoły chodzą rowami. Dodał, że ruch po tej drodze jest natężony, także 
przez samochody ciężarowe.

Pan Starosta odparł, iż jest to możliwe do zrobienia.

Kolejną osobą, która zabrała głos był radny Cezary Żukowski, który zadał pytanie na któ-
rym miejscu jest nasza gmina, jeżeli chodzi o stan dróg.

Pan Starosta odparł, że jeżeli chodzi o stan dróg powiatowych na terenie całego powiatu to 
są one na podobnym poziomie. Trudno jest określić to w rankingu. Zresztą na podobnym 
poziomie są drogi powiatowe w całym kraju.

W tym momencie pani Przewodnicząca na chwilę przerwała obrady w celu powitania pani 
Krystyny Ozga – Wojewody Łódzkiego. Po powitaniu powrócono do porządku obrad.

Kolejne pytanie panu Staroście zadał pan Wójt, a dotyczyło ono kwestii oświatowych. Pan 
Wójt  był  zainteresowany,  czy  starostwu  wystarcza  subwencja  oświatowa  na  utrzymanie 
szkół?

Pan Starosta odparł, iż Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ma 3 szkoły ponadgimna-
zjalne: w Bolimowie, Godzianowie i Głuchowiel Na chwilę obecną, dzięki utworzeniu szkół 
policealnych, starostwo nie dokłada własnych środków do oświaty.

Następnie radny Janusz Brzeziński wnioskował o zastanowienie się nad zabezpieczeniem 
drogi, kiedy w Nartach ruszy kopalnia żwiru. Trzeba pomyśleć o jakimś ograniczeniu, bo z 
pewnością lawina samochodów o dużych ładownościach zacznie nią jeździć.

Pan Starosta odparł, iż w obecnym stanie prawnym nie można zobowiązać właścicieli żwi-
rowni do współfinansowania napraw drogi. Ograniczenia ruchu pojazdów o dużych ładowno-
ściach są możliwe, ale nie dają one gwarancji zmniejszenia ruchu.
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Więcej pytań nie skierowano do starosty, wobec czego  pani Przewodnicząca serdecznie 
podziękowała za udzielone odpowiedzi i ogłosiła 10 minutową przerwę.

Ad. 8
Po przerwie obrady zostały wznowione. Kolejny punkt to przedstawienie analiz z oświadczeń 
majątkowych przez Wójta Gminy Kowiesy i Przewodniczącą Rady Gminy. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła analizy oświadczeń majątkowych, jakie zostały przesłane 
przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej (załącznik nr 3), Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Skierniewicach (załącznik nr 4), Wojewodę Łódzkiego (załącznik nr 
5). Jak wynika z wszystkich ww. analiz oświadczenia złożone zarówno przez obowiązanych 
radnych jak i pracowników urzędu, w tym Wójta Gminy zostały złożone prawidłowo i w usta-
lonym terminie.

Następnie pani Przewodnicząca przedstawiła własną analizę oświadczeń (załącznik nr 6), z 
której wynika, iż oświadczenia przez obowiązanych zostały złożone w ustawowym terminie i 
nie stwierdzono w nich nieprawidłowości zarówno pod względem formalnym jak pod wzglę-
dem legalności ujawnionego w oświadczeniach majątku, co wynika z porównania z oświad-
czeniami z roku poprzedniego.

Następnie analizę oświadczeń przedłożył  pan Wójt (załącznik nr 7). Z analizy wynika, iż 
oświadczenia majątkowe zostały złożone przez obowiązanych w terminie. Pod względem for-
malnym i merytorycznym nie stwierdzono żadnych wątpliwości.

Ad. 9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kowiesach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administra-
cji publicznej.
Informacji w przedmiotowej uchwale udzieliła pani Teresa Słoma, która poinformowała ze-
branych, iż d 1 października 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która kontynuuje pomoc państwa dla osób 
uprawnionych do alimentów w sytuacjach bezskutecznej egzekucji alimentów od dłużników 
alimentacyjnych. Ustawodawca wymienia organ właściwy dłużnika – oznacza to wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika ali-
mentacyjnego,  do  prowadzenia  działań  wobec  dłużników alimentacyjnych a  także  organ 
właściwy wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego.  
W art.  12 w/w ustawy,  postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
prowadzi organ właściwy wierzyciela, który może upoważnić, w formie pisemnej swojego za-
stępcę pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki 
organizacyjnej gminy. Natomiast w sprawach prowadzenia działań wobec dłużników alimen-
tacyjnych  ustawodawca  nie  umieścił  takiego  zapisu,  przez  co  udzielenie  takiego  up-
oważnienia nie wynika wprost z ustawy.
W związku z tym, iż w gminie Kowiesy sprawy z zakresu prowadzenia postępowań dotyczą-
cych  świadczeń  alimentacyjnych  zostały  przekazane  kierownikowi  ośrodka  pomocy 
społecznej  komplementarnie powierza sie zadania z zakresu podejmowania działań wobec 
dłużników alimentacyjnych. Stąd też przedmiotowa uchwała.

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 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 15 głosami.

Ad. 10 i 11

Biorąc pod uwagę, iż w punkcie dotyczącym informacji  pana Starosty zostały poruszone 
wszystkie sprawy, radni i sołtysi nie wnieśli żadnych interpelacji i wolnych wniosków, wobec 
czego Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do następnego punktu obrad.
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Ad. 12
W kolejnym punkcie obrad nastąpiła uroczystość przekazania samochodu dla OSP Turowa 
Wola.
Jako pierwszy głos zabrał pan Wójt, który zaznaczył, że jest to kulminacyjny moment zwią-
zany z pozyskaniem samochodu dla OSP Turowa Wola. Szczególne podziękowania pan Wójt 
złożył na ręce pani Krystyny Ozga, dzięki której staraniom i wsparciu udało się w roku bieżą-
cym pozyskać wóz bojowy dla jednostki z Woli Pękoszewskiej, a tym samym zaistniała moż-
liwość przesunięcia środków finansowych z tej jednostki dla OSP Turowa Wola. Dzięki temu 
można było kupić dla tej jednostki samochód. Pan Wójt poprosił panią Wojewodę o wręcze-
nie kluczyków do auta na ręce prezesa OSP Turowa Wola.

Pani Przewodnicząca oddała głos pani Krystynie Ozga, która podziękowała za zaproszenie i 
wyraziła swoją zadowolenie, że dzięki takim działaniom gmina staje się coraz bardziej bez-
pieczna. W swojej wypowiedzi wyraziła pogląd, że zdaje sobie sprawę, że jest to minimum, 
ale takie małe kroczki powodują, że w  gminie Kowiesy coraz bardziej widać siłę druhów 
strażaków. Pani Wojewoda podziękowała zarówno Wójtowi jak i radnym, a w szczególności 
pani Przewodniczącej i panu Wiceprzewodniczącemu za przeznaczenie środków na samo-
chód dla OSP Turowa Wola.
Nadmieniła także, że funkcja Wojewody pozwoliła jej na pomoc w zdobyciu samochodu wy-
cofanego z eksploatacji dla OSP Wola Pękoszewska, a tym samym zakupić sprzęt dla innej 
jednostki, dzięki zwolnieniu środków.
W swojej wypowiedzi pani Wojewoda wyraziła zadowolenie, że gmina Kowiesy, która wcze-
śniej pozostawała z tyłu, dzisiaj może być wzorem dla innych gmin.
Kończąc, pani Krystyna Ozga, złożyła życzenia, aby samochód służył jak najlepiej i razem z 
panem Wójtem oraz Przewodniczącą Rady Gminy wręczyła kluczyki prezesowi OSP Turowa 
Wola.

Następnie słowa podziękowania zarówno dla pani Wojewody, jak też Wójta Gminy, Przewod-
niczącej Rady oraz pani Marii Odziemkowskiej złożyli: druh Grzegorz Stykowski (Prezes OSP 
Turowa Wola) oraz druh Tadeusz Białek (Prezes OSP Paplin). Do życzeń dołączono kwiaty.

Na zakończenie pan Wójt jeszcze raz podziękował pani Wojewodzie i oddał głos pani Prze-
wodniczącej, która słowa podziękowania skierowała do wszystkich obecnych.

Ad. 13
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XX Sesji 
Rady Gminy Kowiesy V kadencji.
Zakończenie godz. 1530.

Protokołowała:               Przewodnicząca
                                                                                                Rady Gminy Kowiesy
Teresa Słoma

                    /-/ Janina Rybicka

9


	Faktyczny stan radnych	  - 15
	Ad. 2


