Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/2009
z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 lutego 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy
Początek Sesji godzina 12 00
Zakończenie godzina 1500.
Ustawowy stan radnych - 15
Faktyczny stan radnych - 14
W sesji uczestniczyło 14 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 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 – Skarbnik Gminy, pani Teresa
Słoma – Sekretarz oraz Pan Cezary Dzierżek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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 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. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z realizacji zadań w roku 2008.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w
roku 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Kowiesy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie
i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie Gmin Powiatu Skierniewickiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów \\Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych dotychczasowemu najemcy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Informacja Członka Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na temat możliwości uzyskania wsparcia na zadania realizowane w ramach PROW.
16. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono zmian, wobec czego przystąpiono do kolejnego punktu.
Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2008 r. Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach oraz wyłożony na sali obrad treści nie odczytywano. Przy braku
uwag do protokołu przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół został przyjęty 14 głosami.
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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.

Zostały wykonane uproszczone dokumentacje na remonty dróg w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w miejscowości Chełmce i Nowy Lindów oraz dokonano zgłoszenia zamiaru budowy do Starostwa Powiatowego. Na ww. drogi złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji tych
robót drogowych z FOGR w 2009 roku na kwotę 154.718 zł. Zakresy robót to:
•
Chełmce – długość drogi 970 m, szerokość 4 m z destruktu bitumicznego, grubość 15 cm, uzupełnienie poboczy pospółką i odtworzenie na części drogi rowów przydrożnych – koszt zadania
140.031 zł brutto,
•
Nowy Lindów – długość drogi 1430 m, szerokość 4 m i 3 m, warstwa żwiru od 10 cm do 25 cm.
Koszt zadania 169.500 zł brutto.
W fazie przygotowanie jest projekt techniczny budowy drogi Pękoszew – Wędrogów (planowany termin
ukończenia projektu to 30 kwietnia br.). Koszt dokumentacji to 25.300 zł + VAT. Dodatkowo należy wykonać
ocenę oddziaływania na środowisko.
Przygotowywany jest projekt techniczny remontu drogi i budowy chodników w Jeruzalu w kierunku kościoła
z terminem 30 kwietnia. Koszt wykonania dokumentacji to 2.000 zł + VAT.
Uzyskaliśmy już warunki techniczne na wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Chojnatce (odcinek od torów CMK do wsi Turowa Wola) i w Chrzczonowicach (tzw. Pieńki Chrzczonowskie). Do 10 marca
będziemy posiadać dokumentację techniczną.
Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na remont budynku gospodarczego przy
Urzędzie Gminy z terminem realizacji do 30 marca.
Projektant dokonał aktualizacji kosztorysów inwestorskich przebudowy i rozbudowy remizy OSP w Jeruzalu
na cele społeczno-kulturalne mieszkańców wsi. Kosztorys inwestorski jest ważny tylko przez 6 miesięcy i
dlatego musieliśmy dokonać ich aktualizacji. Koszty inwestycji wzrosły o 10%.

2.
3.
4.
5.
6.

II.
1.

Sprawy bieżące:
W ubiegłym roku piąte postępowanie konkursowe na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy zakończyło się sukcesem i od 2 stycznia pani Anna Gwardyńska pracuje w Urzędzie.
2. Trwają negocjacje w sprawie podpisania umowy z GDDKiA Oddział w Łodzi w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji S-8 na terenie gminy i połączeń dróg rokadowych z gminnymi drogami lokalnymi.
3. Wspólnie z Kierownikiem Terenowego Inspektoratu w Rawie Mazowieckiej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych został przygotowany i złożony wniosek na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w
Kowiesach do Urzędu Marszałkowskiego na konserwację podstawowych urządzeń melioracyjnych w 2009
roku. Wniosek opiewa na 13.482 zł.
4. Został podpisany akt notarialny na sprzedaż działki w Chojnacie.
5. Odbyło się Walne Zebranie Gminnej Spółki Wodnej w Kowiesach. Stawka opłaty za zmeliorowane grunty
pozostała na dotychczasowym poziomie. W ubiegłym roku spadła znacznie ściągalność składki i jest na poziomie 50%. Przy takiej ściągalności można występować o dotacje w wysokości 50% wartości zamierzonych
prac. Gdy jest 80% ściągalności to i dotacja jest w wysokości 80%.
6. Odbyło się spotkanie właścicieli gruntów położonych w Zawadach i Woli Pękoszewskiej z przedstawicielami
firmy PROKON w sprawie lokalizacji dwóch farm wiatrowych na tych terenach. Obecnie trwają indywidualne
rozmowy z poszczególnymi właścicielami gruntów na tych terenach odnośnie lokalizacji wiatraków. Gdy
wszyscy właściciele gruntów wyrażą zgodę na lokalizację rozpocznie się przygotowywanie inwestycji, która
potrwa 3-4 lata.
7. W Urzędzie Gminy odbędzie się spotkanie z dyrektorem firmy Mostostal Warszawa S.A. Z właścicielami
gruntów przy drodze krajowej nr 70 w Zawadach i Woli Pękoszewskiej w sprawie sprzedaży 6-8 ha pod lokalizację wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem labolatoryjno-biurowym. Planowane zatrudnienie to
30-40 osób, w tym około 20 kierowców. Samochody ciężarowe obsługujące wytwórnie byłyby zarejestrowane na terenie gminy Kowiesy i podatek od środków transportowych wpłynąłby do budżetu gminy. Jeżeli dojdzie do transakcji zakupu gruntów to inwestycja ruszy z budową w ciągu 6 miesięcy.
8. Trwają negocjacje umowy z GDDKiA Oddział w Łodzi w sprawie przygotowania dokumentacji technicznej
gminnych dróg lokalnych, które będą włączone w drogi rokadowe przez Gminę Kowiesy, a ich utwardzenie
zostanie wykonane na koszt GDDKiA w okresie przebudowy drogi krajowej nr 8.
9. Trwa obecnie postępowanie przetargowe w Oddziale Łódzkim GDDKiA na modernizację drogi krajowej Nr
70, które ma być zrealizowane w tym roku.
10. Zostały przygotowane i wydane decyzje podatkowe na 2009 rok.
11. Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP na terenie gminy. Odbyły się zebrania w Woli
Pękoszewskiej i Turowej Woli. Następne są zaplanowane w Paplinie, Jeruzalu i Lisnej. Zebrania odbywają
się w soboty wieczorem.
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12. Zostały wykonane wyceny gruntów i naniesień na drogach do zamiany ze Starostwem Powiatowym w Skierniewicach. W przyszłym tygodniu mamy się spotkać z przedstawicielami starostwa i rozmawiać o przygotowaniach do zamiany. Dotyczy to działek gminy Kowiesy położonych w Chojnacie (droga asfaltowa do wiaduktu CMK) i działek powiatu skierniewickiego w Chojnacie (od asfaltu do rzeki Chojnatki wraz z mostem) w
Chojnatce działka nr 99/1 od przebudowanego skrzyżowania do torów CMK i w Jeruzalu działka nr 23 (od
skrzyżowania przy sklepie w kierunku Sap). Początek tych zamian to rok 2000.
III. Wyjazdy służbowe:
•
Byłem na rozmowie z Wiceprezesem WFOŚIGW w Łodzi w sprawie pożyczki dla Gminy Kowiesy na wkład
własny przy inwestycji wodociągowej „Paplin”, współfinansowany z PROW Woj. Łódzkiego. Dostarczyłem
również wniosek OSP Lisna na dotację z WFOŚiGW w Łodzi na zakup lekkiego samochodu gaśniczego
typu GAZELA.
•
Brałem udział w spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim - Prezesem Prawa i Sprawiedliwości, które odbyło się
w dniu 15 stycznia w Skierniewicach.
•
W dniu 16 stycznia byłem na spotkaniu pożegnalnym pana Zaborskiego – Komendanta Policji w Skierniewicach, który odszedł na emeryturę.
•
W dniu 2 lutego byłem uczestnikiem podpisania w Łodzi między Ministrem Sportu, Wojewodą Łódzkim i
Marszałkiem Województwa Łódzkiego Listu intencyjnego w sprawie realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży poprzez wychowanie sportowe”.
•
Uczestniczyłem w otwarciu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 Podregionu
Północnego w Łowiczu. Otwarcia dokonał pan Włodzimierz Fisiak – Marszałek Województwa Łódzkiego.
•
W dniu 18 lutego byłem na rozmowach w Łodzi z panem Czachowskim – Kierownikiem Woj. Biura Związku
OSP w Łodzi w sprawie dotacji do zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Lisna. Ponadto złożyłem w
Urzędzie Marszałkowskim wniosek Gminy Kowiesy na dotację z WFOGR na drogi dojazdowe w 2009 roku.
Odbyłem także rozmowę z panem Arturem Bagieńskim – Wicemarszałkiem w sprawie przychylnego spojrzenia Zarządu Wojewódzkiego na dotacje dla naszej gminy z WFOGR i innych spraw, które wymagają poparcia. W GDDKiA Oddział w Łodzi spotkałem się z panią dyrektor w sprawie pozyskania destruktu dla gminy Kowiesy z remontowanej w tym roku drogi krajowej nr 70 oraz omówienia porozumienia dotyczącego
przygotowania i realizacji inwestycji w obrębie gminy Kowiesy na drodze krajowej nr 8.
•
Uczestniczyłem w obradach XXIX Sesji Rady Powiatu Skierniewickiego w dniu 23 lutego oraz rozmawiałem
z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie pozyskania do urzędu stażystów w br. Złożyliśmy
wniosek na 3 stażystki od 15 marca.
•
W dniu 24 lutego wspólnie z właścicielami firmy SINBUD i przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w
Skierniewicach uzgadnialiśmy organizację ruchu drogowego dla dróg gminnych i lokalnych z Naczelnikiem
Ruchu Drogowego w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach. Zgłoszono kilka uwag do organizacji,
któe wykonawca poprawi do połowy marca i zaczniemy powoli przygotowywać organizację ruchu drogowego na naszych drogach poprzez wstawienie znaków drogowych ograniczających ciężar samochodów. Jest
to związane z przebudową drogi krajowej nr 8 i budową wiaduktu w ciągu drogi powiatowej w Nowym Wylezinie, aby przy ich realizacji wykonawcy nie zniszczyli dróg gminnych.

•

W dniu 23 stycznia odbyło się zebranie w sołectwie Chrzczonowice w sprawie wyrażenia zgody mieszkańców sołectwa na komunalizację działki rolnej o powierzchni 0,37 ha, która obecnie w ewidencji gruntów posiada zapis wspólnota wsi i nie ma uregulowanego stanu prawnego. W zebraniu wzięło udział 14 mieszkańców, którzy podjęli uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie wyrażenia zgody na komunalizację tej działki. Po
przeprowadzeniu procesu komunalizacyjnego i założenia księgi wieczystej zostanie zwołane następne zebranie sołectwa w sprawie podjęcia decyzji odnośnie sposobu zagospodarowania tej działki.

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami.
Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi i przeszła do kolejnego punktu obrad.
Ad. 6
W następnym punkcie pani Zuzanna Dudziak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji w roku 2008, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Nikt z obecnych nie miał pytań odnośnie realizacji planu pracy za rok poprzedni wobec tego Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu.
Ad. 7
Kolejny punkt to sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w roku 2008, które przestawiła pani Janina Powązka – Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu).
Nikt z obecnych nie miał pytań odnośnie realizacji planu pracy za rok poprzedni wobec tego Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu.
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Ad. 8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Kowiesy.
Omówienia projektu uchwały dokonała pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, która poinformowała, iż zgodnie ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych kompetencje do ustalania wynagrodzenia dla Wójta Gminy posiada rada gminy. Zważywszy, że dodatkowe wynagrodzenie jest składnikiem wynagrodzenia podjęcia
niniejszej uchwały jest zasadne. Pani Słoma nadmieniła, iż przedmiotowa uchwała była omawiana na posiedzeniu
wspólnym wszystkich komisji i została pozytywnie zaakceptowana.
Radni uwag nie mieli, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie Gmin Powiatu Skierniewickiego. Projekt uchwały omówił pan Wójt, który nadmienił, iż jest to kontynuacja współpracy ze starostwem z roku poprzedniego. Koszty po stronie naszej gminy to 1680 zł, które stanowią wartość pracy psychiatry. W ramach tej współpracy dzieci z problemami uczestniczą w spotkaniach z psychiatrą. Przedmiotowa uchwała była omawiana na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i została pozytywnie zaakceptowana.
Radni uwag nie mieli, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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
W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do podjęcia uchwały uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. Projekt uchwały omówiła pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, która poinformowała, iż zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982
roku o wychowaniu w trzeźwości corocznie rada gminy uchwala gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z kolei z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wynika obowiązek
uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii. Biorąc pod uwagę, że część zadań jest wspólnych i jednakowych, a ich adresatami są te same grupy osób został opracowany wspólny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W programie tym zostały ujęte zadania, które są inicjowane
przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, powoływaną przez wójta gminy w drodze zarządzenia. Środki na realizację zadań, wynikających z programu, pochodzą, zgodnie z ustawą, z opłat pobieranych przez
gminę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te w całości przeznaczane są na ww.
zadania. Realizacja zadań z programu powinna w istotny sposób przyczynić się do wdrażania działań profilaktycznych i leczniczych, a co za tym idzie, do złagodzenia problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Zgodnie
z harmonogramem działań na rok 2009, stanowiącym załącznik nr 1 do programu, w roku 2009 planowane jest rozdysponowanie środków finansowych następująco:
1. na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach – wynagrodzenie dla osób pracujących i sprzątających - 18.820,00 zł
2. działalność świetlicy w Woli Pękoszewskiej oraz wynagrodzenie osoby pracującej
- 14.200 zł
3. finansowanie programów profilaktycznych - 6.220 zł
4. działalność GKRPA, wynagrodzenie dla sekretarza miesięcznie i diety dla członków
- 6.900 zł
5. orzeczenia biegłego sądowego
- 640 zł
6. finansowanie szkoleń dla członków GKRPA - 3.785 zł.
Przedmiotowa uchwała była omawiana na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i została pozytywnie zaakceptowana.
Radni uwag nie mieli, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 11
W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
lokali użytkowych dotychczasowemu najemcy. Projekt uchwały omówiła pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, która
poinformowała, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w sytuacji, gdy nie zostały opracowane zasady wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości, rada gminy musi wyrazić zgodę w drodze uchwały na zawarcie umowy
kolejnej umowy na czas oznaczony do lat 3, która zawierana jest z dotychczasowym najemcą i przedmiotem umowy
jest ta sama nieruchomość. Taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej uchwale. Najem dla posterunku policji trwa
od 1 lipca 1992 roku (zawierane były kolejne umowy). Ostatnia umowa zawarta z Wojewódzką Komendą Policji w Łodzi wygasła z dniem 1 stycznia 2009 roku wobec czego istnieje konieczność podjęcia uchwały.
Przedmiotowa uchwała była omawiana na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i została pozytywnie zaakceptowana.
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Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2009 roku
Radni uwag nie mieli, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 12
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok. Zmiany omówiła pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy Kowiesy, która poinformowała, iż zmiany przedstawiają się następująco:
•
zmniejszenie dochodów – 123.740 zł
Decyzją Ministra Finansów zmniejszona została ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2009 o kwotę 83.718 zł i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 22 zł.
Zmniejszeniu uległy również planowane wpływy z podatku rolnego na 2009 rok o 40.000 zł (wpływ planuje
się w wysokości 430.000 zł).
•

zwiększenie dochodów – 81.923 zł
Ostateczny przypis opłat za zezwolenia alkoholowe zwiększył się o kwotę 3.965 zł.
Naliczony podatek od nieruchomości gminnych zwiększył się o kwotę 77.958 zł.

•

zmniejszenie wydatków – 71.976 zł
W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejsza się wydatki na oświatę w kwocie
71.976 zł (w tym zmniejszenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli o kwotę 9.792
zł)

•

zwiększenie wydatków – 214.159 zł
Zwiększenie wydatków bieżących na badanie wody 4.436 zł.
Zwiększenie wydatków na dokumentację na budowę drogi Pękoszew – Wędrogów o 10.000 zł.
Zwiększenie kosztu przebudowy OSP Jeruzal (po przeszacowaniu kosztów wartość robót według kosztorysów wynosi 980.000 zł).
Zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości gminnych o kwotę 77.958 zł.
Zwiększenie wydatków w Urzędzie Gminy – 17.000 zł (w tym 14.000 na ½ etatu do obsługi rady gminy).
Zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które wiąże się ze zwiększeniem przypisu opłat
za 2009 rok o kwotę 3.965 zł oraz niewykorzystanymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 8.800 zł).

Po rozliczeniu wykonania budżetu za rok ubiegły powstały wolne środki w wysokości 573.313 zł (środki te pochodzą
między innymi z nadwyżki za rok ubiegły, która powstała w związku z pozyskaniem dodatkowego dofinansowania
modernizacji dróg gminnych – 300.000 zł z budżetu Woj. Łódzkiego oraz 222.000 z TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim).
Dzięki temu zaistniała możliwość zmniejszenia deficytu o kwotę 184.000 zł oraz zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów na finansowanie inwestycji 2009 roku w wysokości 389.313 zł.
Stan zadłużenia na koniec 2008 roku wynosi około 346.000 zł.
Radni uwag nie mieli, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały i głosowania. 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. 13 i 14
W interpelacjach i sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków, a wobec oczekiwania na przybycie przedstawiciela WFOŚiGW Przewodnicząca ogłosiła 30 minutową przerwę w obradach.
Ad. 15
Po przerwie obrady zostały wznowione. Pani Przewodnicząca powitała pana Cezarego Dzierżka – Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i następnie oddała głos panu Andrzejowi Józefowi Luboińskiemu – Wójtowi Gminy, który serdecznie powitał pana Prezesa i zaznaczył, że bardzo miło gościć na terenie gminy Kowiesy przedstawiciela WFOŚiGW w Łodzi. W dalszej części swojej wypowiedzi pan Wójt zaznaczył, iż gmina Kowiesy potrzebuje środków finansowych na budowę SUW i sieci wodociągowej, gdyż wg danych
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do PROW wskaźnik zwodociągowania na koniec 2006 roku wynosi 21,91% przy
średniej wojewódzkiej 80,59%, Najpilniejszym zadaniem w tym zakresie jest budowa SUW w Paplinie i sieci wodociągowej dla Paplina, Chełmc, Jeruzala i Wólki Jeruzalskiej, gdyż w tych miejscowościach wody gruntowe nadające się
do uzdatniania są na głębokości od 50 do 80 m poniżej powierzchni terenu z uwagi na budowę geologiczną gruntu.
Mamy dobre doświadczenie w zakresie dotychczasowej współpracy z WFOŚiGW w Łodzi, gdyż gmina Kowiesy korzystała z pożyczek na budowę wodociągów, dotacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, ale
teraz gdy posiadamy dokumentację techniczną i pozwolenia na budowę potrzebujemy środków finansowych na
wkład własny w formie pożyczki umarzalnej.
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Na tym pan Wójt zakończył swoje wystąpienie, za które Przewodnicząca serdecznie podziękowała i oddała głos panu
Cezaremu Dzierżkowi.
Pan Cezary Dzierżek – Prezes Zarządu WFOŚiGW zabierając głos na wstępie serdecznie podziękował za zaproszenie na obrady sesji rady gminy. Nadmienił, że jeżeli chodzi o wsparcie ze strony WFOŚiGW to z pewnością nie będzie żadnych utrudnień w pozyskaniu dofinansowania, tym bardziej, iż poziom zwodociągowania gminy Kowiesy jest
na tak niskim poziomie. Wyraził tylko swoją nadzieję, że ze strony PROW nie będzie przeszkód.
W następnej części swojej wypowiedzi Prezes przedstawił oferty Funduszu, między innymi na edukacyjne działania
ekologiczne, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na pomoce naukowe, wyjazdy w obrębie województwa związane z edukacją gospodarki odpadami, ochrony środowiska i przyrody. W bieżącym roku na tego typu projekty zaplanowano 3 mln złotych na województwo łódzkie. Poza tym w ramach WFOŚiGW można uzyskać dofinansowanie na zadania retencyjne (przepusty, zbiorniki retencyjne o znaczeniu rekreacyjnym), czy też inwestycje termomodernizacyjne. W ramach tych projektów można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80% (kryterium to uzyskany efekt ekologiczny).
Pan Dzierżek położył nacisk na staranne przygotowanie wniosków unijnych. Dodał, że w Funduszu są również środki
finansowe na działalność gospodarczą – obecnie dopłaty do kredytów komercyjnych. Te dotacje jednak nie są umarzalne.
W nawiązaniu do wypowiedzi pana Prezesa Wójt zapytał, czy jeżeli we wniosku o dofinansowanie Dnia Ziemi zaplanowaliśmy wycieczkę w góry to możemy liczyć na pozytywne rozpatrzenie.
Pan Dzierżek odpowiedział, że w regulaminie zaznaczono, iż wycieczki mogą być tylko w obrębie województwa.
Gdyby to zależało tylko od niego może nie byłoby przeszkód, ale komisja oceniająca składa się z trzech osób i tak
jak wcześniej była możliwość uznania wyjazdów w inny region kraju, tak obecnie jest to raczej niemożliwe.
Więcej głosów nie odnotowano. Pani Przewodnicząca serdecznie podziękowała za przybycie i przeszła do kolejnego
punktu obrad.
Ad. 16
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Kowiesy
V kadencji.
Zakończenie godz. 1500.
Protokołowała:

Przewodnicząca
Rady Gminy Kowiesy

Teresa Słoma
/-/ Janina Rybicka

6

