
  

P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2008

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 listopada 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy

Początek Sesji godzina 12 00

Zakończenie godzina 1430.
Ustawowy stan radnych   - 15
Faktyczny stan radnych   - 15

W sesji uczestniczyło 15 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). W sesji uczestni-
czyli także sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 2). 
W sesji udział wziął pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy, pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, pani Teresa 
Słoma – Sekretarz oraz panie Bożena Nowaczyńska i Marianna Obłękowska – pracownice Referatu Finansowego.

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

Ad. 2
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ na stan 15 rad-
nych 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 protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowie-

sy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej  uczestniczących  w działaniach ratowniczych  lub  szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Ko-
wiesy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na cele publiczne dla 
podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania 
zleconego zadania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie na 2009 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2008 rok.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.

Z wnioskiem o zmianę porządku wystąpił pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy, który wnioskował o wprowadze-
nie do porządku projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuń-
cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich 
pobierania.
Wniosek został poddany pod głosowanie. Za zmianą porządku obrad głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Zmiana porządku została przyjęta jednogłośnie. Po głosowaniu porządek przed-
stawia 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.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ko-
wiesy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej  uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Ko-
wiesy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na cele publiczne dla 
podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywa-
nia zleconego zadania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie na 2009 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2008 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a 
także trybu ich pobierania.

19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.

Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XX Sesji Rady Gminy z dnia 28  października 2008 r. Z 
uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach oraz wyłożony na sali obrad treści nie odczytywano. Z uwagi 
na brak wniosków co do protokołu przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W głosowaniu jawnym za 
przyjęciem protokołu  głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół zo-
stał przyjęty 15 głosami. 

Ad. 5
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy, 
który przedstawił informację jak niżej:

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych:
1. Prace związane z wyłożeniem terakotą balkonów w budynku ośrodka zdrowia zostały wykonane i odebrane 

bez uwag. Okres gwarancji wynosi 5 lat.
2. Odebrano prace modernizacji drogi we wsi Chojnatka. Podczas odbioru przebadano drogę w dziewięciu 

miejscach, w trzech miejscach stwierdzono stopień zagęszczenia poniżej normy i wykonawca na tych od-
cinkach wymieniał tłuczeń. W zamian za wykonanie rury przepustowej z polietylenowej na żelbetową i ba-
danie stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca wykonał prace dodatkowe na długości 50 mb, szerokości 
4,5 m i grubości 18 cm podbudową tłuczniową. Za nieterminowo wykonane prace naliczono karę umowną 
w wysokości 10% wartości umowy.

3. Decyzja o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Paplin, Chełmce, Jeruzal, Wól-
ka Jeruzalska stała się ostateczna.

II. Sprawy bieżące:
1. W tym tygodniu otrzymaliśmy decyzję Wojewody Łódzkiego o przyznaniu kwoty pieniędzy na zwrot dla rol-

ników, którzy złożyli wnioski o zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji 
rolniczej. W dniu wczorajszym pieniądze zostały przelane na konta rolników.

2. Po otrzymaniu decyzji Wojewody Łódzkiego i wpływie środków na konto Gminy w dniu 14 listopada br. z ty-
tułu klęski suszy rolnicy otrzymali należne pieniądze. Ogólna kwota środków finansowych wyniosła 43.000 
zł.

3. W dniu 14 listopada br. w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość związana z wręczeniem medali nadanych 
przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Z naszej gminy medale otrzymały trzy małżeń-
stwa. W uroczystości uczestniczyły rodziny (dzieci i wnukowie) jubilatów. Część artystyczną przygotowała 
młodzież z gimnazjum w Jeruzalu.

4. W dniu 4 listopada uczestniczyłem w podsumowaniu wizytacji w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu, doko-
nanej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach. Ze strony kuratorium wizytację prze-
prowadzali pan Jan Hubert – dyrektor delegatury oraz pani Bożena Soroka – starszy wizytator. W podsu-
mowaniu udział wzięli wszyscy nauczyciele oraz rodzice wchodzący w skład komitetu rodzicielskiego. Baza 
lokalowa i i wyposażenie zostały ocenione na 4,7. Ogólna ocena to bardzo dobry. Jako minusy wskazano 
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brak dobrego boiska sportowego oraz małe zainteresowanie rodziców zachowaniem i ocenami dzieci, co 
wynika z frekwencji na zebraniach z rodzicami.

5. Odbyło się spotkanie z dyrektorkami szkół i paniami nadzorującymi dowóz i odwóz dzieci w celu wyjaśnie-
nia i rozwiązania pojawiających się problemów przy odwozie dzieci z Kowies, a także ustalenia dodatko-
wych miejsc dla dzieci wysiadających w poszczególnych miejscowościach.

6. Projekt budżetu został już opracowany i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół 
Zamiejscowy w Skierniewicach oraz radnym.

7. W dniu 13 listopada odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Jeruzal-Wólka Jeruzalska w sprawie zaopiniowa-
nia sprzedaży działki ze zlewnią mleka. Za sprzedażą było 20 osób, sprzeciwu nie było, od głosowania 
wstrzymała się jedna osoba. Uczestnicy zebrania wnioskowali do Rady Gminy, aby środki pozyskane ze 
sprzedaży przeznaczyć na wyposażenie wyremontowanej świetlicy wiejskiej.

8. Odbyły się dwa zebrania w sołectwie Wola Pękoszewska w sprawie konsultacji z mieszkańcami na temat 
zmiany przebiegu drogi lokalnej nr  działki 217 o szerokości 4 m na przebieg w działce 218 o szerokości 8 
metrów. Zainteresowanie mieszkańców w tej sprawie było znikome, W pierwszym terminie uczestniczyło 29 
osób (w tym 4 osoby były z Pękoszewa i Wycinki Wolskiej) na 389 uprawnionych. Opinia uczestników ze-
brania w dniu wczorajszym (26 listopada) jest negatywna co do zmiany przebiegu drogi, ale o tym chciał-
bym szerzej porozmawiać w sprawach różnych.

9. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Wojewoda Łódzki przekazał Gminie środki finansowe w wysokości 5 
tysięcy złotych na nagrody dla osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, które zostały 
przyznane i wypłacone.

III. Wyjazdy służbowe:
1. W dniu 30 października br. uczestniczyłem w otarciu wystawy historycznej w Starostwie Powiatowym w 

Skierniewicach oraz w obradach Sesji Rady Powiatu.
2. W dniu 5 listopada byłem w Skierniewicach w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego na dyżurze Pani Krysty-

ny Ozga – Wicewojewody Łódzkiego. Podczas tej wizyty ustaliliśmy kwestie dotyczące spotkania miesz-
kańców gminy Kowiesy z pracownikami Wydziału Geodezji i Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkie-
go, którego przedmiotem miała być kwestia wywłaszczeń gruntów pod drogę krajową S8.
Spotkanie, o którym wyżej mowa odbyło się w dniu 13 listopada w godzinach 10-13. Z terenu gminy uczest-
niczyło 17 mieszkańców. Zainteresowanym został przedstawiony szczegółowo proces postępowania przy 
tego rodzaju wywłaszczeniach, czyli przede wszystkim wniosek, opis nieruchomości, wycena, odwołania od 
wyceny itp. Sposób zadawania pytań ze strony mieszkańców oraz sama forma prowadzenia rozmów odbie-
gały od zasad dobrego wychowania. W tym samym dniu złożyłem w Urzędzie Marszałkowskim rozliczenie z 
wykonanych prac przy modernizacji dróg dofinansowanych z II podziału środków z FOGR.

3. W dniu 14 listopada na terenie gminy Kowiesy gościł pan Paweł Chojnacki – kierownik Rejonu w Łowiczu 
GDDKiA w Łodzi. Podczas spotkania omówiona została sprawa modernizacji w roku przyszłym 6 km drogi 
krajowej nr 70 na terenie gminy Kowiesy i możliwości pozyskania destruktu. Obecnie udało się pozyskać 
500 ton destruktu z Łowicza i na dzień dzisiejszy dowieziono 14 samochodów. Został jeszcze jeden samo-
chód, który będzie dowieziony w tym tygodniu. Koszt tony destruktu to 22 zł +VAT oraz koszty transportu. 
Ogólnie koszt wyniesie dwa razy taniej niż zakup destruktu od firmy komercyjnej.

4. W dniu 20 listopada uczestniczyłem w spotkaniu przedstawicieli jednostek samorządowych (wójtów i prezy-
denta) z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach.

5. W poniedziałek odbyło się spotkanie z panem Bogdanem Uzarem – Zastępcą Dyrektora Rejonu Energe-
tycznego Żyrardów w sprawie ustalenia strategii  działania i  prowadzenia rozmów z Zarządem Zakładu 
Energetycznego Łódź Teren w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Zakładu zadań, które mogą 
zaspokoić potrzeby mieszkańców i inwestorów z terenu gminy Kowiesy. W najbliższy wtorek jestem umó-
wiony z kierownictwem Zakładu w Łodzi.

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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Informacji w tej sprawie 
udzielił pan Wójt, który na wstępie zaznaczył, iż przedmiotem uchwały jest działka nr 84 w obrębie Franciszków o 
powierzchni 0,0300 ha. Na działce zlokalizowana jest droga o szerokości 2 mb, biegnąca w stronę lasu. Wniosek o 
wykupienie tej działki złożył pan Marcin Szumny, który w uzasadnieniu wskazał, iż przedmiotowa działka położona 
jest pomiędzy gruntami, stanowiącymi jego własność, co stanowi przeszkodę w ogrodzeniu całości, a tym samym 
dobrym zagospodarowaniu. W dniu 19 maja br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi, na którym zostały prze-
prowadzone konsultacje. Na spotkaniu zaproponowano dwa rozwiązania: po pierwsze sprzedaż działki, a po drugie 
zamianę. Zamiana miała polegać na tym, iż w zamian za działkę dzielącą nieruchomości pana Szumnego przekaże 
on na własność gminy część nieruchomości na granicy swojej własności. Z uwagi na niską frekwencję podjęto decy-
zję, iż mieszkańcy wypowiedzą się w przedmiotowej sprawie na listach z podpisami za sprzedażą bądź zamianą. Do 
urzędu wpłynęły takie listy: za sprzedażą opowiedziało się 12 mieszkańców, natomiast na zmianę przebiegu drogi 
do lasu wyraziły zgodę 3 osoby. Ponadto zostało skierowane pismo do Lasów Państwowych Nadleśnictwo Grójec 
z/s Głuchów z zapytaniem czy korzystają oni  z przedmiotowej drogi.  Nadleśnictwo odpowiedziało,  że nie wnosi 
sprzeciwu co do likwidacji przedmiotowej drogi. Stąd też powyższa uchwała. Na wspólnym posiedzeniu komisji oka-
zało się, że nie ma zgody na sprzedaż. Wyniknęła wątpliwość, czy osoby miały świadomość co podpisują.
Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Jako pierwszy głos zabrał radny Krzysztof Wieczorek, który nadmienił, iż droga ta jest jedynym dostępem do lasu i 
nie powinna być zlikwidowana chociażby ze względów bezpieczeństwa.
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Następnie o głos poprosił sam zainteresowany – pan Krzysztof Szumny – sołtys Franciszkowa, który stwierdził, że 
droga dzieli dwie działki, które do niego należą. W związku z tym ma problemy z dopłatami obszarowymi. Ponadto 
droga jest już od 15 lat zagrodzona i on jest zainteresowany jej wykupem.
Pani Przewodnicząca zapytała o opłaty związane z podziałem i zamianą.
Pan Wójt odparł, iż w przypadku zamiany nieruchomości w pierwszej kolejności musi być dokonany podział nieru-
chomości należącej do pana Szumnego w celu wyodrębnienia działki pod drogę, o co powinien wystąpić właściciel. 
W następnej kolejności należy dokonać wyceny i dopiero uchwała o zamianie. Koszty notariusza do podziału pomię-
dzy wnioskodawcę a gminę.
W obecnej sytuacji Wójt zaproponował, aby w ciągu 7 dni pan Szumny wypowiedział się co do propozycji podziału i 
złożył deklarację, że dokona podziału na własny koszt.
Wobec powyższego uchwała w sprawie zbycia nieruchomości nie została poddana pod głosowanie.

Ad. 7
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotni-
czej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Informacji udzielił pan Wójt, który w pierwszej kolejności zaznaczył, iż do tej 
pory wysokość ekwiwalentu ustalał Wójt w drodze zarządzenia. Od września br. ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej wprowadziła, że organem kompetentnym do ustalania ekwiwalentu dla członków ochotniczych 
straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach jest rada gminy. Do tej pory byliśmy jedyną gminą, 
w której ekwiwalent był wypłacany. Na spotkaniu w PSP w Skierniewicach, na którym byli obecni wójtowie z terenu 
powiatu skierniewickiego ustalono, że we wszystkich gminach proponujemy takie same stawki, i tak za udział w ak-
cjach ratowniczych proponujemy stawkę 10 zł/h, a za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub 
Gmine – 5 zł za każdą godzinę. Stawki proponowane nie są wygórowane, a być może zmobilizują druhów strażaków 
do podnoszenia swoich kwalifikacji. Ekwiwalent został omówiony i zaakceptowany przez zarządy OSP.
Projekt uchwały został również omówiony na posiedzeniach komisji w dniu 26 listopada br. i został przez członków 
komisji zaakceptowany pozytywnie.
Obecni nie mieli żadnych uwag co do projektu, wobec przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym udział 
wzięło 15 radnych, wszyscy głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował prze-
ciw.  Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały   w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie 
Gminy Kowiesy. Informacji udzielił pan Wójt, który poinformował, iż do chwili obecnej była tylko wprowadzona opłata 
za pobór wody w wysokości 1,80 zł za 1 m3 (z VAT). Biorąc pod uwagę fakt, iż wodomierze wymagają wymiany, gdyż 
mają powyżej 5 lat należałoby wprowadzić miesięczną opłatę abonamentową na pokrycie kosztów związanych z le-
galizacją i wymianą wodomierzy. Proponuje się 2 zł miesięcznej opłaty od jednego wodomierza. Opłatę za 1 m3 pro-
ponuje się w wysokości 1,80 zł +VAT. Takie rozwiązania funkcjonują już od dawna w innym gminach. Projekt został 
zaakceptowany przez komisje na posiedzeniu w dniu 26 listopada br.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Jako pierwszy głos zabrał radny Wiktor Machałowski, który był zainteresowany czy przy ustalaniu ww. opłat były 
brane pod uwagę osoby samotne, u których zużycie wody jest bardzo małe i może nastąpić sytuacja, że opłata abo-
namentowa będzie wyższa od opłaty za faktyczny pobór wody (np. opłata za wodomierz wyniesie 30 zł, a za pobór 
wody 10 zł w skali roku).

Odpowiedzi udzielił pan Wójt, który stwierdził, że w taki sposób nie możemy podchodzić do sprawy. Koszty legaliza-
cji  nie  zależą od ilości  pobranej  wody.  Wszystkie opłaty stałe  (czy to  z  energetyki  czy też innych mediów) są 
wyliczane niezależnie od korzystania z mediów.

Więcej pytań nie odnotowano, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 9
Następnie przystąpiono do projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na 
cele publiczne dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania i kontroli wy-
konywania zleconego zadania. W tej kwestii głos zabrała pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, która poinformowa-
ła zebranych, iż przedmiotowa uchwała ma charakter czysto formalny. Obowiązująca uchwała oparta jest na podsta-
wie prawnej wynikającej z ustawy o finansach publicznych z roku 1998. Obecnie w obrocie prawnym funkcjonuje 
ustawa z roku 2005, która te same normy prawne ma ujęte w innych artykułach, wobec czego należy w uchwale 
zmienić podstawę prawną. Wszelkie zapisy o charakterze merytorycznym pozostają bez zmian. Projekt został zaak-
ceptowany przez komisje na posiedzeniu w dniu 26 listopada br.
Do treści uchwały nie zgłoszono uwag, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. W gło-
sowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie gło-
sował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 15 głosami.

Ad. 10
W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ko-
wiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok. Informację na temat projektu przedstawiła pani  Teresa Słoma – Sekre-
tarz Gminy, która poinformowała zebranych, iż obowiązek podjęcia uchwały wynika z ustawy o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie. Jak wynika z tej ustawy organ stanowiący j.s.t. ma obowiązek co roku przyjąć pro-
gram. Program w szczególności reguluje cele współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi, a na-
stępnie formy owej współpracy i sfery działalności publicznej, w ramach których współpraca może się odbywać. Pro-
gram współpracy jest niezbędny do zlecania zadań publicznych podmiotom wymienionym w ustawie. Projekt został 
zaakceptowany przez komisje na posiedzeniu w dniu 26 listopada br.
Do treści uchwały nie zgłoszono uwag, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. W gło-
sowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie gło-
sował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 15 głosami.

Ad. 11
W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymia-
ru podatku rolnego. Głos w tej sprawie zabrała pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, która poinformowała zebra-
nych, iż średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2008 wynosi 55,80 za 1q. W roku ubie-
głym cena została obniżona do 50 zł i z taką samą propozycją wystąpiono na rok 2009. Na posiedzeniu wspólnym 
komisji została przegłosowana cena 45 zł, czyli o 5 zł mniej za q niż w roku bieżącym, co daje kwotę 112,50 zł z 1 
ha. Obecni na posiedzeniu przychylili się do ceny zaproponowanej przez komisje.
Żadnych pytań nie zgłoszono wobec  tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 12
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Głos w tej sprawie zabrała pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, która poinformowała zebranych, iż uchwała była 
przedmiotem wspólnego posiedzenia komisji w dniu 26 listopada. 
Propozycje Wójta Gminy co do wysokości stawek podatku od nieruchomości przedstawiały się następująco:
1) od gruntów:

a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1 m² powierzchni; 
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -  3,90 zł od 1 ha po-
wierzchni;
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m² powierzchni; 

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,35 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części za-

jętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

– 9,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł 

od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego – 3,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- budynków letniskowych, dla których stawka wynosi  6,64 od 1m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

Stawki po analizie i głosowaniu na komisjach uległy zmianie w dwóch punktach:
1. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicznego - z 0,15 zł od 1 m² powierzchni zmieniono na 0,17 zł; 
2. od budynków od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego – z 3,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej zmieniono 
na 3,50 zł.

Pozostałe stawki pozostawiono bez zmian.

Żadnych uwag nie zgłoszono wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 13
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. W tej sprawie głos 
zabrała pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, która poinformowała, iż w porównaniu z rokiem bieżącym proponuje 
się zmianę polegającą na wyłączeniu ze zwolnień nieruchomości będących własnością Gminy i objęcie zwolnieniem 
tylko budynki gospodarcze lub ich części pozostałe po likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia ure-
gulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne. Do tej pory zawsze zwalnialiśmy 
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nieruchomości będące własnością Gminy, ale na rok następny odchodzimy od tej praktyki, gdyż wyłączenie ze zwol-
nień zwiększy dochody. Projekt uchwały został pozytywnie zaakceptowany przez komisje na posiedzeniu w dniu 26 
listopada.

Żadnych uwag nie zgłoszono wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 14
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. W tej sprawie 
głos zabrała pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, która poinformowała, iż w porównaniu z rokiem bieżącym pro-
ponuje się zmianę polegającą na zniesieniu rozgraniczania pojazdów na wiek i masę całkowitą, jak to było dotych-
czas. Na 2009 rok proponuje się tylko kryterium masy całkowitej pojazdu.
Proponowane stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 500 zł,  
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 600 zł,       
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 700 zł;          

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z 
tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
stawki podatku proponuje się w granicach od 700 zł do 2.650 zł.

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 ton do poniżej 12 ton – 1.300 zł;  

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki 
podatku proponuje się w granicach od 350 zł do 2.650 zł.

5. od przyczepy lub naczepy,  które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 650 zł;  

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku proponuje się w granicach od 600 zł do 
1.400 zł.

7. od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc -1.645,67 zł,                
b) równiej lub wyższej niż 30 miejsc -2.080,58 zł. 

Pani Skarbnik dodała, iż na wspólnym posiedzeniu komisji projekt uchwały został omówiony szczegółowo i zaakcep-
towany jednogłośnie przez członków komisji.

Żadnych uwag nie zgłoszono wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 15
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Głos 
w tej sprawie zabrała pani Teresa Słoma, która poinformowała, iż podjęcie tej uchwały ma charakter czysto formalny. 
Zmieniły się teksty jednolite aktów, które powołane są w treści deklaracji i informacji, dlatego też wymagane jest pod-
jęcie  uchwały. Merytorycznie informacje i deklaracje nie zmieniają się w porównaniu z rokiem bieżącym.

Żadnych uwag nie zgłoszono wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 16
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa 
oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Głos w tej sprawie zabrała pani Teresa Słoma, która poinfor-
mowała, iż podjęcie tej uchwały wynika z doktryny, która stoi na stanowisku, iż inkasenci winni być wymienieni w 
uchwale z imienia i nazwiska, a nie tylko jako sołtysi gminy. Na dzień dzisiejszy uchwała regulująca te kwestie ogól-
nie wymienia jako inkasentów wyznaczonych do poboru podatku w drodze inkasa, określając ich jako sołtysów gmi-
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ny. Dzisiejszy projekt uwzględnia pogląd doktryny i orzecznictwa. Zanim uchwała zostanie poddana pod głosowanie 
wszyscy wymienieni z imienia i nazwiska inkasenci winni wyrazić zgodę na realizację obowiązku poboru podatku. 
Wobec powyższego pani Teresa Słoma zapytała każdego z osobna z imienia i nazwiska o to, czy wyrażają zgodę na 
pobieranie podatków. Wszyscy wyrazili zgodę.

Żadnych uwag nie zgłoszono wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. W związku z fak-
tem, iż radni Krystyna Oziębło i Zbigniew Niewczas są także sołtysami, a przedmiotowa uchwała dotyczy ich praw 
majątkowych zostali oni wyłączeni z głosowania.  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 zosta-
ła podjęta 13 głosami.

Ad. 17
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2008 rok. Projekt omó-
wiła pani Skarbnik, która na wstępie zaznaczyła, iż zmiany były przedmiotem posiedzenia komisji i zostały pozytyw-
nie zaakceptowane. Następnie pani Beata Heleniak poinformowała, iż w związku z pozyskaniem przez Wójta Gminy 
środków na drogi z Urzędu Marszałkowskiego zwiększeniu uległy dochody gminy, a tym samym nie było potrzeby 
zaciągania kredytu. Zwiększenie dochodów gminy spowodowane zostało następującymi źródłami:

• podatek od środków transportowych – o 22.000 zł
• podatek od spadków i darowizn - o    5.000 zł
• wpływy z opłaty skarbowej - o    2.000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych - o  15.000 zł
• subwencja oświatowa - o    4.834 zł
• pozostałe odsetki - o 10.000 zł

Zmiany wydatków na 2008 rok dotyczą przede wszystkim:
• zwiększenie wydatków na oświatę o 4.834 zł
• zmniejszenie wydatków na drogi publiczne o 65.681 zł

W planowanych dochodach nastąpiło zwiększenie o kwotę 65.834 zł, natomiast w planowanych wydatkach nastąpiło 
zmniejszenie o kwotę 60.847 zł. Deficyt planowano na kwotę 200.795 zł, ale z uwagi na zmianę dochodów i wydat-
ków deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 126.681 zł, czyli wynosi 74.114 zł.
Zmiany w budżecie polegają na zmniejszeniu zaplanowanych środków na OSP Wola Pękoszewska, a zwiększenie 
na OSP Paplin o kwotę 10.000 zł (razem planowane 40.000 zł).
Żadnych uwag nie zgłoszono wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 18
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opie-
kuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu 
ich pobierania. Informacji w tej sprawie udzielił pan Wójt, który poinformował zebranych, iż w dniu 26 listopada na 
posiedzeniu komisji  projekt  tej  uchwały  został  omówiony i  wzbudził  wiele  kontrowersji.  Podjęcie  przedmiotowej 
uchwały wynika z faktu, iż od 1 stycznia 2009 roku usługi te nie będą już finansowane z Urzędu Wojewódzkiego jako 
zadanie zlecone, lecz jako zadanie własne z własnych środków. Obowiązek określenia zasad przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze wynika z art. 50 ustawy  o pomocy społecznej. Zgodnie z ww. przepisem organ stanowią-
cy ma obowiązek określić zarówno warunki przyznawania usług opiekuńczych jak też wysokość odpłatności za ich 
świadczenie. 
W uchwale określono następujące zasady: warunkiem przyznania usług opiekuńczych z powodu choroby jest stwier-
dzenie przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim lub orzeczeniu o niepełnosprawności, że chory wymaga pomocy 
osób trzecich. Osobom, które nie są samotne mogą być przyznane usługi wyłącznie w przypadku, gdy osoby zobo-
wiązane do świadczenia pomocy nie mogą jej zapewnić ze względu na stan zdrowia, miejsce zamieszkania lub wa-
runki pracy.
O przyznaniu usług opiekuńczych rozstrzyga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działający w imieniu 
wójta w drodze decyzji administracyjnej. Przyznanie usług musi być poprzedzone wywiadem środowiskowym, w wy-
niku którego zostanie określona sytuacja rodzinna, materialna, stan zdrowia oraz zakres potrzeb w zakresie usług.
W sytuacjach szczególnych Kierownik GOPS na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego może 
zwolnić świadczeniobiorcę z ponoszenia opłat. Dotyczy to w szczególności takich sytuacji jak: zdarzenia losowe, 
zwiększenia wydatków na leczenie czy też gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług 
opiekuńczych.

Na komisjach zostały przedstawione następujące stawki odpłatności:

Miesięczny dochód osoby lub rodziny w 
stosunku do kryterium dochodowego na 

osobę, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej (w %)

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla:

Osoby samotnie gospodarującej Osoby gospodarującej w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 100% do 150% 15% 30%
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powyżej 150% do 200% 20% 50%

powyżej 200% 50% 100%

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu mieli zastrzeżenia co do wysokości stawek. Stwierdzili, że osoby korzy-
stające z usług opiekuńczych mają prawo do bezpłatnej opieki. Podczas sesji wywiązała się ponownie dyskusja na 
ten temat. Radny Janusz Brzeziński wnioskował o całkowite zwolnienie z opłat. Niemniej biorąc pod uwagę przepisy 
ustawy o pomocy społecznej i komentarze do art. 50 radca prawny stanął na stanowisku, że nie jest to możliwe. 
Usługi są odpłatne, więc należy określić ich wysokości. Na jakim poziomie mają one być to zależy od woli rady gmi-
ny. 
Radny Janusz Brzeziński zapytał, co się stanie gdy uchwała nie zostanie podjęta? Dodał, że może taki protest zo-
stanie dostrzeżony przez ustawodawców.
Odpowiedzi udzieliła radca prawny, która poinformowała, że będzie to naruszenie prawa, a poza tym bez określenia 
zasad nie będzie możliwe świadczenie usług opiekuńczych.
Radny Cezary Żukowski był przeciwny pobieraniu opłat za usługi.
Radny Józef Mamczarek wnioskował o określenie najniższych stawek jakie są możliwe. 
Radny Krzysztof Wieczorek również był przeciwny ustalaniu opłat, tłumacząc że osoby, których dochód wynosi 600-
700 zł miesięcznie będą zmuszone do ponoszenia kosztów.
Wobec powyższych opinii zaproponowano następujące stawki:

Miesięczny dochód osoby lub rodziny w 
stosunku do kryterium dochodowego na 

osobę, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej (w %)

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla:

Osoby samotnie gospodarującej Osoby gospodarującej w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 100% do 150% 1% 2%

powyżej 150% do 200% 2% 3%

powyżej 200% 5% 5%

Wprowadzono zmiany do projektu uchwały i podjęto procedurę głosowania.  W głosowaniu jawnym nad projektem 
udział wzięło 15 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 1 radny – Janusz Brzeziński -  głosował 
przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 głosami.

Ad. 19
W interpelacjach i zapytaniach radnych jako pierwszy głos zabrał radny Janusz Brzeziński, który był zainteresowany 
dlaczego działka w Jeruzalu została tak wysoko wyceniona – 7.000 zł za 330 m2?
Pan Wójt odparł, iż wycenę robił rzeczoznawca, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami rada gminy może udzielić 
bonifikaty, jeżeli działka przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Taka sytuacja ma 
miejsce w Jeruzalu, wobec czego właściciele nieruchomości powinni złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty i na na-
stępnej sesji zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty. Zainteresowani byli obecni na 
sali obrad wobec czego zostali poinformowani o możliwości bonifikaty i skierowani do pracownika merytorycznego z 
zakresu gospodarki nieruchomościami.
Więcej interpelacji nie zgłoszono.

Ad. 20
W punkcie wolne wnioski i informacje jako pierwszy głos zabrał pan Wójt, który przedstawił kilka spraw:

1. podatek leśny został na poziomie ustawowym w związku z czym nie była podejmowana uchwała,
2. sołtysi Jeruzala i Chojnaty proszeni są o odebranie ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości i 

umieszczenie ich na tablicach ogłoszeń,
3. uczestnicy Zebrania Wiejskiego sołectw Wola Pękoszewska, Borszyce i Wycinka Wolska nie wyrazili zgody 

na zmianę przebiegu drogi w Woli Pękoszewskiej. W tej sprawie odbyły się dwa zebrania. Pozostawiam de-
cyzji  rady co zrobić w tej sytuacji. Zmiana przebiegu drogi wiązała się z poszerzeniem, ale jeżeli  wola 
mieszkańców jest inna, to nie będziemy się sprzeciwiać i zrobimy drogę u innych.

W sprawie tej drogi głos zabrał pan Bolesław Wacławek – sołtys Woli Pękoszewskiej, który nadmienił że sprawa dro-
gi to problem wieloletni. Wcześniej nie było nigdy zebrań. Mieszkańcy zostali postawieni przed faktem dokonanym i 
dopiero po interwencji zostały zwołane zebrania. Frekwencja nie była rewelacyjna. W pierwszym terminie nie było 
quorum, a w drugim na zebraniu obecnych było 26 osób. W głosowaniu za zmianą przebiegu drogi 3 osoby były za 
„tak”, natomiast aż 23 osoby „przeciw”. Pan Wacławek odczytał również uchwałę zebrania wiejskiego w przedmioto-
wej sprawie i zakończył swoją wypowiedź stwierdzeniem, że decyzję w tej sprawie niech podejmie wójt i rada, nie-
mniej opinia mieszkańców jest negatywna.

Następnie radna Zuzanna Dudziak dodała, iż w zebraniu wzięli udział prawie sami zainteresowani. W pewnym mo-
mencie była już nawet zgoda, ale pan Kryński nie chciał uwzględnić warunków,  jakie mu postawili mieszkańcy, a 
mianowicie wykopania rowu, który zabezpieczałby przed rozjeżdżaniem drogi przez jego ciężkie pojazdy. Wobec 
tego mieszkańcy nie wyrazili zgody na zmianę przebiegu drogi.
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Pani przewodnicząca nadmieniła, że obecna droga ma szerokość 4 metry, natomiast planowana miała mieć 8 me-
trów. Jednak pan Kryński zapowiedział, że nie da zrobić rowów.

Pan Wójt wyjaśnił, iż pan Kryński zadeklarował, że po zamianie sam przygotuje drogę. Gmina tylko wysypie żwirem. 
Mieszkańcy nie przyjęli tego do wiadomości. Na zebraniach padło wiele złych słów pod adresem pana Kryńskiego.

Pani Przewodnicząca dodała, że mieszkańcy też mają swoje racje. Nie chcą mieć drogi, więc niech nie mają.

Pan Bolesław Wacławek dodał, że pan Kryński nie jest właścicielem nieruchomości, a stawia warunki.

Radna Zuzanna Dudziak powiedziała, że jeżeli mieszkańcy chcą to niech mają jak mieli.

W tej sprawie przeprowadzono głosowanie czy przychylić się do woli wyrażonej w uchwale Zebrania Wiejskiego, 
czyli nie zmieniać przebiegu drogi.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wszyscy głosowali za tym, aby nie zmieniać przebiegu drogi. Nikt od głosu 
się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Jednogłośnie radni opowiedzieli się za pozostawieniem obecnego sta-
nu.

Następnie głos zabrał radny Krzysztof Wieczorek, który zwrócił uwagę, że rowy wzdłuż nowej drogi w Chojnatce 
znajdują się w parowie, co stanowi duże zagrożenie. Wnioskował o umieszczenie barier ochronnych. Tym bardziej, 
że jest to na zakręcie i groźnie wygląda.

Pan Wójt zaznaczył, iż droga wykonana została zgodnie z dokumentacją. Bariery będą zamontowane chociaż nie 
wymagają tego przepisy o drogach publicznych.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Kowiesy 
V kadencji.
Zakończenie godz. 1430.

Protokołowała:               Przewodnicząca
                                                                                                         Rady Gminy Kowiesy
Teresa Słoma

             /-/ Janina Rybicka
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