
  

P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2009

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 kwietnia 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy

Początek Sesji godzina  13 00

Zakończenie godzina     1600

Ustawowy stan radnych   - 15
Faktyczny stan radnych   - 15

W sesji  uczestniczyło  15  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 wzięli:  pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy, pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, pani 
Teresa Słoma – Sekretarz oraz pan Artur Bagieński - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

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

Ad. 2

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 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 protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008:
- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
- omówienie sprawozdania z wykonania Budżetu za rok 2008,
- przedstawienie uchwały nr III/88/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 
sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok,
- przedstawienie uchwały nr III/89/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 
sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium za 2008 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok.  
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12.Wystąpienie pana Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego na temat możliwości 
pozyskania środków unijnych w ramach PROW i RPO Województwa Łódzkiego.
13. Zamknięcie obrad.

Do porządku obrad nie zgłoszono zmian, wobec czego przystąpiono do kolejnego punktu.

Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego  2009 
roku.  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 15 radnych,  nikt od głosu się  nie  wstrzymał,  nikt  nie  głosował 
przeciw. Protokół został 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:

1. Z zakresu zadań inwestycyjnych  :  
• zostały złożone wnioski do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na budowę  oświetlenia 

ulicznego  w  Chojnatce  i  Chrzczonowicach  z  terminem  realizacji  po  18  maja  2009  roku; 
uzgodniono z konserwatorem oświetlenia ulicznego na terenie gminy kwotę i termin realizacji 
tych prac

• sporządzono dokumentacje techniczną na remont budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy 
w Kowiesach

• wykonano aktualizację kosztorysów na budowę SUW Paplin i sieci wodociągowej w Paplinie, 
Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej

• wynegocjowano  warunki  umowy  z  wykonawcą  opracowania  raportu  oddziaływania  na 
środowisko dla projektu drogowego Pękoszew – Wędrogów; były oferty firm w rozpiętości od 
18.000,00 zł do 5.000,00 zł netto; jutro będzie podpisywana umowa na kwotę 4.700,00 zł +VAT

2. Sprawy bieżące:  
• złożony został  wniosek  na  przebudowę  i  rozbudowę  budynku  OSP w Jeruzalu  na  potrzeby 

społeczno-kulturalne mieszkańców wsi;  łączny koszt  zadania  wynosi  992.000,00 zł;  wniosek 
został przygotowany przez  pracowników Urzędu Gminy tj. panią Sekretarz, panią Skarbnik i 
panią zajmująca się inwestycjami i zamówieniami publicznymi

• wspólnie  z  Towarzystwem  Inicjatyw  Europejskich  z  Łodzi  złożone  zostały   do  Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi dwa wnioski do  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jeden na 
zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Kowiesy na dwa następne lata szkolne, drugi na 
dodatkowe zajęcia w punktach edukacji przedszkolnej również na następne dwa lata szkolne; 
wnioski przygotowała pani Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach

• złożono wniosek do  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na organizację Festynu „Jabłuszko” 
w 2009 roku na terenie gminy; wniosek został przygotowany przez  panią Dyrektor Gimnazjum, 
panią zajmująca się kulturą, sekretariatem i rejestracją działalności gospodarczej i panią Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach;  w połowie maja będzie wiadomo jak przeszliśmy 
ocenę formalną,  następnym etapem będzie ranking projektów wyłonionych do dofinansowania, 
w lipcu będzie wiadomo już czy znaleźliśmy się na liście rankingowej

• zakończono postępowanie konkursowe na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy: 
od  1  kwietnia  2009  roku  na  ½  etatu  jest  zatrudniona  pani  Anna  Kałamajska  –Nowak;  w 
konkursie były trzy oferty- były to oferty 3 pań

• podpisana została umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  i Autostrad Oddział w Łodzi 
w  sprawie  przygotowania  dokumentacji  technicznej  gminnych  dróg  lokalnych,  które  będą 
włączone w drogi rokadowe przy modernizacji drogi krajowej S-8; do końca października mamy 
przygotować uproszczoną dokumentację techniczną  

• na okres 4 miesięcy mamy w urzędzie gminy 3 stażystki – są to panie  z terenu gminy, 
• zostały  podpisane   akty  notarialne   przyjęcia  przez  Gminę  darowizn  w postaci  gruntów na 

poszerzenie dróg;  w Lisnej był to 1 akt notarialny- darowizna dotyczy 1988 m², w Paplinku 7 
aktów  notarialnych-  łącznie  darowizny  dotyczą  1487  m²,  w   Chełmcach  1  akt  notarialny- 
darowizna dotyczy 66 m²( skos drogi bez możliwości innego urządzenia) 

• został unieważniony przetarg na dostawę żwiru i równanie dróg o nawierzchni żwirowej; była 
tylko jedna oferta na równiarkę i to z ceną o 25% wyższą niż w ubiegłym roku, natomiast na 
dostawę żwiru nie złożono żadnej oferty; jutro odbędzie się następny przetarg na te zadania

• przeprowadzono przeglądy gwarancyjne dróg o nawierzchni żwirowej i tłuczniowej na terenie 
gminy; dwóch wykonawców usunęło już zgłoszone uwagi, trzeci wykonawca prosił o termin do 
15 maja, ponieważ realizuje w tej chwili dosyć daleko bardzo poważną inwestycję i nie jest w 
stanie sprowadzić sprzętu, żeby to zrobić

• zakończono cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP 
• nie  udało  się  pozyskać  OSP z  Lisnej  dotacji  z  Wojewódzkiego  Zarządu  OSP w  Łodzi  w 

wysokości 40% kosztów zakupu lekkiego samochodu gaśniczego typu Gazela; OSP w Lisnej ma 
„zaklepaną” dotację z   WFOŚiGW w Łodzi  w wysokości 40% kosztów zakupu   samochodu do 
końca II kwartału br i jest kwestia znalezienia 36.000,00 zł  by można było ten samochód kupić; 



poszukujemy sponsora bądź osoby dotującej, która by ten zakup sfinansowała
• trwają  negocjacje  ze  spadkobiercami  byłych  właścicieli  majątku  Paplin  w  sprawie 

wydzierżawienia obiektu (pałacu i parku)  nawet za przysłowiową złotówkę do czasu zakupu z 
bonifikatą; trwa to już prawie 4 lata a decyzji z drugiej strony brak; jest obietnica spotkania w 
pierwszym tygodniu maja br. i podpisania takiej umowy; Gminie Kowiesy bardziej zależy aby 
zająć się opieką nad tym obiektem niż spadkobiercom byłych właścicieli

• gmina posiada uzgodnioną z Komendę Miejską Policji w Skierniewicach  i   Zarządem Dróg 
Powiatowych w Skierniewicach organizację ruchu na naszych drogach; w tej chwili będziemy 
pozyskiwać znaki

• został  przygotowany i  złożony wniosek  do Ministerstwa Edukacji  Narodowej  na remonty w 
Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach na kwotę 38.600,00 zł- jest to 
50%  kosztów  całkowitych;  w  ubiegłym  roku  staraliśmy  się  o  kwotę  ponad  70.000,00  zł- 
otrzymaliśmy 22.222,00 zł, w tym  roku może dostaniemy połowę wysokości kwoty, o którą się 
ubiegamy i na więcej nie ma co liczyć

• odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów przyległych do drogi w Zawadach, która będzie 
przekazana nam przez powiat skierniewicki  w celu przywrócenia szerokości pasa drogowego 
zgodnie  z  ewidencją  gruntów; w spotkaniu uczestniczyli  pracownicy Powiatowego Wydziału 
Dróg; obecni na spotkaniu mieszkańcy wyrazili zgodę na przywrócenie tego pasa drogowego; do 
mieszkańców nieobecnych na spotkaniu zostały wysłane pisma;  po uzyskaniu wszystkich zgód 
powiat na własny koszt przyśle równiarkę i przywróci pas drogowy

• zostały usunięte  3  awarie  na sieci  wodociągowej  –  w Chojnatce,  w Kowiesach  przy drodze 
krajowej nr 8 i w Nowym Lindowie 

• zostało wydane 206 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
używanego  do  celów rolniczych;  kwota  zwrotu  to  91.700,00  zł  czyli  63% całej  przyznanej 
kwoty, którą mogą wykorzystać rolnicy

3. Wyjazdy służbowe:  
• Uczestniczyłem w Skierniewicach  w  spotkaniu  z  panią  Kurator  Województwa  Łódzkiego  i 

Kierownikiem  Delegatury  w  Skierniewicach;  w  spotkaniu  uczestniczyli  wójtowie, 
burmistrzowie oraz dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli z terenu działania delegatury; 
celem spotkania było omówienie reformy oświaty czyli przyjęcia do szkół dzieci 6-letnich i 
ustanowienie obowiązku przedszkolnego dla dzieci 5-letnich

• W dniu 6 marca wspólnie  z panią  Inspektor  ds.  gospodarki  gruntami  byłem na spotkaniu z 
panem Starostą w sprawie przygotowania zamiany gruntów pod drogami, które zaczęto w 2000 
roku; ustalono, że powiat na własny koszt przywróci szerokość pasa drogowego w Zawadach, 
dokona wyceny gruntu pod tą drogą, następnie zostanie spisany protokół uzgodnień i zostaną 
podjęte przez rady gminy i powiatu uchwały w sprawie zamiany

• wspólnie z panią Przewodniczącą Rady Gminy byłem w dniu 13 marca na rozmowie z panią 
Wicewojewodą Łódzkim Krystyną Ozgą w sprawie pomocy dla różnych działań dla potrzeb 
mieszkańców naszej gminy

• uczestniczyłem  w  gminnym  zebraniu  sprawozdawczo-wyborczym  Gminnego  Koła  Związku 
Sadowników RP w Kowiesach;  trudna  sytuacja  ekonomiczna  w sadownictwie  wyhamowuje 
również działanie koła gminnego

• w dniu 25 marca uczestniczyłem w Skierniewicach w spotkaniu zorganizowanym przez pana 
Posła Dariusza Seligę z kandydatami do Europarlamentu z ramienia PiS; na spotkaniu został 
omówiony program „Nowoczesna Polska Wieś”- osobom zainteresowanym mogę udostępnić 
materiały dotyczące tego programu

• uczestniczyłem  w  spotkaniu  Wójtów  z  Zarządem  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania 
„Kraina  Rawki”  w  dniu  7  kwietnia  w  Rawie  Mazowieckiej;  siedziba  biura  stowarzyszenia 
będzie przeniesiona w maju do Kurzeszyna  w gminie Rawa Mazowiecka; jest 75-80% szans na 
to,  że  złożony  wniosek  na  LGD  Krainy  Rawki  przejdzie;  Walne  Zgromadzenie  członków 
Stowarzyszenia odbędzie się 29 kwietnia o godz. 14.00 w Regnowie; będzie na nim omawiana 
m.in.  sprawa realizacji małych projektów  tj. do 25.000,00 zł

• wspólnie  z  panią  Skarbnik  Gminy  Kowiesy  w  dniu  8  kwietnia  w  Łodzi  podpisaliśmy 
następujące umowy:

- z Marszałkiem Województwa Łódzkiego w sprawie przygotowania i realizacji wniosku 
dotyczącego społeczeństwa informatycznego Wrota  Regionu Łódzkiego, 
-  z  Dyrektorem  GDDKiA  Oddział  w  Łodzi  w  sprawie  przygotowania  i  realizacji 
utwardzenia dróg lokalnych w związku z przebudową drogi krajowej nr 8
- z Prezesami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej w 



Łodzi w sprawie dofinansowania w wysokości 80 % Dnia Ziemi w Gminie Kowiesy
• w dniu 19 kwietnia wspólnie z panią  Przewodniczącą i  panem Wiceprzewodniczącym Rady 

Gminy i z grupą mieszkańców uczestniczyłem w spotkaniu z panem Ministrem Rolnictwa w 
Skierniewicach zorganizowanym przez panią Krystynę Ozgę-Wicewojewodę Łódzkiego

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami.

Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi i w związku z brakiem pytań ze strony radnych przeszła do 
kolejnego punktu obrad.
  
Ad.6
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok.

Jako pierwsza głos zabrała radna Zuzanna Dudziak – przewodnicząca komisji rewizyjnej, która odczytała 
wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008,  jaki został sformułowany na 
posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2009 roku, stanowiący załącznik do protokołu.

Następnie pani Skarbnik pokrótce omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008, które szczegółowo 
było  omówione  na  posiedzeniu  komisji  rewizyjnej  w  dniu  6  kwietnia  2009  roku,  a  przedstawia  się  ono 
następująco:

1.Sprawozdania z wykonania dochodów za 2008  rok:
Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008 rok wyniósł 6.984.655,65 zł, wykonanie zaś wyniosło 
7.097.439,62 zł, tj. 101,6 %.

Nie zrealizowano planu dochodów poniżej 97% w następujących działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowano 142.100,00 zł wykonano 116.242,87 zł., tj. 81,8 %
Niezrealizowanie planu dochodów w tym dziale wynika głównie z braku realizacji sprzedaży  nieruchomości w 
Jeruzalu ( sprzedaż zlewni mleka).   

Dział 801 Oświata i wychowanie
Zaplanowano 65.928,00 zł, wykonano 56.763,88 zł, tj. 86,1%
Powodem niskiego wykonania planu była niewykorzystana w 100 % dotacja na wynagrodzenie nauczyciela 
języka angielskiego ( nauczyciel stażysta otrzymujący niskie wynagrodzenie)

Dochody własne wykonano w kwocie 2.742.738,82 zł, stanowiły one 39 % ogólnych dochodów i pochodziły z 
następujących źródeł:

1. wpływy z podatków i opłat lokalnych                     1.374.955,00 zł
2. wpływy z opłat za wodę                                              88.491,11 zł
3. wpływy z opłat za zezwolenia alkohol                          43.486,24 zł
4. dochody z majątku gminy                                          108.315,69 zł
5. dochody ze sprzedaży majątku                                    4.100,00 zł
6. udziały w podatkach dochodowych                         692.506,51 zł
7. odsetki od rachunku bankowego                               32.511,71 zł
8. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności    9.716,00 zł
9. środki na dofinansowanie własnych zadań                  47.234,97 zł
10. wpływy z tytułu pomocy finansowej od województwa    300.000,00 zł
11. wpływy z różnych dochodów                                         41.421,59 zł

Największe wpływy w dochodach własnych stanowił podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz udziały w 
podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych.  Pomimo  podejmowanych  działań  egzekucyjnych   największe 
zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych (241.994,60 zł) oraz w podatku rolnym od 
osób fizycznych (35.846,34 zł).
Ogółem należności na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 491.184,18 zł, w tym należności wymagalne 396.527,13 
zł.
Skutki  obniżenia  przez  Radę  Gminy maksymalnych  stawek podatków spowodowały zmniejszenie  dochodów 



gminy w wysokości 269.912,82 zł, z czego: w podatku od nieruchomości- 152.202,79 zł, w podatku rolnym- 
77.121,00 zł i podatku od środków transportowych- 40. 589,03 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 84.848,10 zł, w tym: z tytułu 
zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli gminnych oraz budynków mieszkalnych rencistów i emerytów.
Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały przez 
Wójta Gminy Kowiesy umorzenia w podatku rolnym w wysokości- 1.952,70 zł.

Dotacje stanowiły 21% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 1.527.740,80 zł, z czego:
  dotacje na zadania zlecone stanowiły kwotę 1.111.902,81 zł, 
  dotacje na dofinansowanie zadań własnych stanowiły 180.082,54 zł, 
  dotacje z TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi na modernizację dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych 220.522,49 zł,
  dotacja z funduszy Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadania oświatowe 7.288,00 zł,
 dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Dzień Ziemi” 7.944,96 zł.

Największe dochody stanowiące 39,8 % ogólnych dochodów to subwencje, na które składały się:
  subwencja oświatowa 1.765.926,00 

zł, 
 subwencja wyrównawcza                                                  1.061.034,00 zł. 

Zrealizowano plan dochodów znacznie przekraczających plan  w następujących działach:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zaplanowano 70.000,00 zł, wykonano 88.491,11zł- tj. 126,4%
Były to większe od planowanych wpływy opłat za pobór wody w kwocie 18.491,11 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zaplanowano 1.953.843,00 zł, wykonano 2.077.695,76 zł. tj.-106,3%
Większe  wykonanie  planu  dochodów  w  tym  dziale  było  spowodowane  przede  wszystkim  większym  od 
planowanego  wpływem  udziału  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  oraz  podatku  od  czynności 
cywilnoprawnych i od spadków i darowizn.

2. Sprawozdanie z wykonania wydatków.

Plan wydatków wykonano w 93.5 % w ogólnej kwocie 6.598.241,34 zł, z czego wydatki majątkowe stanowiły 
kwotę 1.454.687,94 zł (22,0 % ogólnych wydatków), natomiast wydatki bieżące 5.143.553,40 zł (78,0% ogólnych 
wydatków).

Nie zrealizowano planu wydatków poniżej 90% w następujących działach:

Dział  710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planowano 58.000,00 zł, wykonano 31.310,24, tj. 54%
Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest przesunięciem terminu  ostatecznego opracowania 
zmian w studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowano 197.377,00 zł, wykonano 163.331,15 zł, tj. 82,8%
Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na zakup wyposażenia samochodu OSP w Woli Pękoszewskiej. Na 
zadanie to zaplanowane środki wynosiły łącznie 30.000,00. Wydatkowano je w kwocie jedynie 4.000,00 zł, z 
uwagi  na  przesunięcie  zakupu  wyposażenia  ze  środków  z  dotacji  PSP,  MSWiA,  WFOŚ  i  Funduszy 
Ubezpieczeniowych. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Zaplanowano 113.000,00zł, wykonano 22.509,89 zł, tj. 19,9%
Kwota niewykonanych wydatków wynosiła 88.000,00 zł i  były to środki zarezerwowane na wydatki z tytułu 
poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia LGD Kraina Rawki.



Dział 851 Ochrona zdrowia
Zaplanowano 46.500,00 zł, wykonano 37.664,25 zł, tj. 81%
Niewydatkowane środki w tym dziale  to środki, którymi dysponowała Komisja Alkoholowa. Pozostałe środki 
będą wykorzystane w roku 2009 na zadania antyalkoholowe.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Zaplanowano 3.000,00 zł, wykonano 194,00 zł, tj. 6.5%
Niski procent wykonania wynika z faktu, iż w 2008 r. nie były organizowane zawody sportowe dla mieszkańców.

Następnie  Pani  Skarbnik  oddała  głos  panu  Wójtowi,  który  przedstawił  sprawozdanie  z  realizacji  zadań 
inwestycyjnych.

3.Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2008  roku.

W ubiegłym roku było w przygotowaniu i realizacji 17 zadań inwestycyjnych.

W budżecie  roku  2008   na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne  zaplanowano  1.621.241,00  zł,  wykonano 
1.454.687,94 zł, co stanowi 22,0% ogólnych wydatków.
Wydatki inwestycyjne zostały pokryte z:
60,3% pokryte było środkami własnymi, 15,2% środkami pochodzącymi z dotacji TFOGR, 23,8% środkami 
pozyskanymi z Budżetu Województwa i Lasów Państwowych, 0,7% środkami z dotacji budżetu państwa.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

infrastruktury wodociągowej - poniesiono 106.770,50 zł,a były to:
• wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg
• zakup pompy głębinowej na SUW w Starym Wylezinie

infrastruktury drogowej - poniesiono 938.599,26 zł, a były to:
• budowa drogi Pękoszew-Wędrogów (sporządzenie koncepcji przebudowy drogi)
• budowa  drogi  relacji  Lisna-Paplinek-Chrzczonowice  (  podziały  działek  na  poszerzenie  

drogi oraz koncepcja przebudowy drogi)
• modernizacja  dróg  gminnych  w  miejscowościach:  Wola  Pękoszewska-  Borszyce,  

Wymysłów- Chojnatka, Janów, Nowy Lindów
• zakup wiat przystankowych – 5 obiektów

gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 267.233,13 zł

•  kosztorys na przebudowę budynku OSP Jeruzal

• kosztorys i projekt na przebudowę budynku OSP Paplin

• termomodernizacja i remont dachu obiektu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowiesach

administracji gminnej - 32.588,86 zł
•  sprzęt biurowy
• samochód wraz z przyczepką dla potrzeb Urzędu Gminy

ochrony przeciwpożarowej - 76.502,40 zł
 samochód dla potrzeb OSP Turowa Wola
 remont kapitalny samochodu OSP Paplin
 zakup wyposażenia do samochodu strażackiego OSP w Woli Pękoszewskiej

oświetlenia dróg – 22.993,79 zł
• budowa   oświetlenia ulicznego w Wędrogowie i Woli Pękoszewskiej

pomocy społecznej- 10.000,00 zł
• zakup sprzętu informatycznego do obsługi funduszu alimentacyjnego



Pan Wójt dodał, że w ubiegłym roku skomunalizowane zostało 105 ha 7436 m² gruntów i są to przede 
wszystkim drogi i wspólnoty gruntowe.

Na tym pan Wójt zakończył omawianie sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 roku.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  pani  Janina  Rybicka   podziękowała  pani  Skarbnik  i  panu  Wójtowi  za 
przedstawione informacje i przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z dnia 7 kwietnia 2009 roku Nr III/88/2009 w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Kowiesy z 
wykonania  budżetu  za  2008   rok  oraz  uchwałę  Nr  III/89/2009  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Kowiesy w sprawie absolutorium za 2008 rok (uchwały stanowią załącznik do protokołu), po czym 
otworzyła dyskusję.

Jako pierwsza głos zabrał radna Zuzanna Dudziak,  która zapytała jaka była przyczyna, że zaplanowane środki 
na Wiejski Dom Kultury w Woli Pękoszewskiej nie zostały wydatkowane?
Odpowiedzi udzieliła pani Teresa Słoma - Sekretarz Gminy, że niewykonanie planu miało związek z tym, że ta 
inwestycja  planowana  jest  do  współfinansowania  z  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego   Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, a w roku 2008 nie został ogłoszony nabór w ramach tego programu. Stąd 
też  zaplanowane  wykonanie  studium  wykonalności  nie  było  konieczne  do  wykonania.  Jest  to  dokument, 
stanowiący załącznik do wniosku i dopiero kiedy będzie wiadomo, że jest ogłoszony nabór to taki dokument 
zostanie zlecony do wykonania.

Następnie radna Renata Owczarska spytała, kiedy rozpocznie się budowa wodociągu w Jeruzalu? 
Pan Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy są już przygotowane wszystkie dokumenty konieczne do realizacji 
inwestycji  (w  tym  pozwolenie  na  budowę)  i  jesteśmy  na  etapie  przygotowania  wniosku.  Nabór  w  ramach 
działania Podstawowe usługi dla ludności z PROW będzie trwał od 4 do 29 maja i zamierzamy złożyć wniosek 
aplikacyjny. Jeżeli uda nam się uzyskać dofinansowanie, to biorąc pod uwagę terminy jakie wynikają zarówno z 
procedur naboru wniosków jak i z ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczące przetargów ) to realny termin 
rozpoczęcia pierwszego etapu budowy SUW i wodociągu może przypaść najwcześniej na I/II kwartał przyszłego 
roku. 

Radna Krystyna Oziębło zapytała, czemu na planowane wykonanie 40.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej 
Pękoszew-Wedrogów faktycznie wykonano tylko na kwotę 10%? 
Odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik, która nadmieniła, że jeżeli chodzi o nie wykonanie planu przy tej inwestycji 
to bezpośredni wpływ na taką sytuację miały sprawy regulacji własnościowych, które dopiero się zakończyły. W 
2008  roku  planowano  wykonać  dokumentację  techniczną,  ale  z  uwagi  na  powyższe  nie  mogło  to  zostać 
zrealizowane.  W  chwili  obecnej  zlecono  już  wykonanie  dokumentacji.  Inwestycja  ta  jest  planowana  do 
współfinansowania z tzw. „schetynówki”.

Radny Krzysztof Wieczorek spytał, jaki procent ogólnych dochodów gminy stanowi podatek rolny oraz jaki jest 
stan zadłużenia w zakresie tego podatku na rok 2008? 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że wpływ z podatku rolnego w roku 2008 wynosi 470.000,00 zł co stanowi 7% 
ogólnych dochodów. Natomiast jeżeli chodzi o zadłużenie to na koniec roku 2008 w podatku rolnym zadłużenie 
wyniosło 36.000 zł.

Więcej uwag radni nie mieli w związku z powyższym przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008. 

Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, iż zgodnie z art.  28 ust.  2 ustawy o samorządzie gminnym, 
głosowanie  w sprawie  udzielenia  absolutorium jest  jawne  i  uchwałę  tę  rada  gminy podejmuje  bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady, czyli przynajmniej 8 głosami za.  Treść uchwały odczytała pani 
Teresa Słoma- Sekretarz Gminy. 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 w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008 została podjęta 15 głosami za, tj. bezwzględną większością. 

Pani Przewodnicząca pogratulowała panu Wójtowi uzyskania absolutorium i życzyła nie mniejszych  osiągnięć w 
pracy  na rzecz naszej społeczności lokalnej w 2009 roku.



Pan Wójt podziękował za słowa uznania i podkreślił, że osiągnięte efekty są wynikiem wspólnej pracy wszystkich 
organów gminy, pracowników urzędu jak również pań i panów sołtysów. 

Ad. 7
Kolejny  punkt  to  podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli.  Omówienia 
projektu uchwały dokonała pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, która poinformowała, iż  ustawa z dnia 21 
listopada 2008 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 1)zniosła obowiązek 
corocznego uchwalania  regulaminów wynagradzania  nauczycieli,  poprzez zmianę treści  art.  30 ust.  6 ustawy 
Karta  Nauczyciela.  Brzmienie  przepisu  będącego  delegacją  dla  organów  stanowiących  jednostek  samorządu 
terytorialnego do uchwalania przedmiotowych przepisów nie pozwala na uchwalenie regulaminów na okres inny 
niż  nieoznaczony.  Ustawa  zmieniająca  Kartę  Nauczyciela  weszła  w  życie  22  stycznia  2009r.  Po  tej  dacie 
regulaminy winny być  uchwalone wg nowych zasad w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.  Wymagana 
prawem opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego  co do postanowień regulaminu jest pozytywna. Pani Sekretarz 
nadmieniła, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i został pozytywnie 
zaakceptowany  a  następnie  odczytała   treść  uchwały.  W  związku  z  tym,  że  brzmienie  postanowień 
przyjmowanego regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały, jest identyczne z regulaminem przyjętym na 
sesji grudniowej - nie odczytywano jego treści.

Radni nie zgłosili żadnych uwag, wobec tego przystąpiono do  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. 8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach. 
Omówienia projektu uchwały dokonała pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, która nadmieniła, iż przedmiotowa 
uchwała była  przedstawiona  na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i została pozytywnie zaakceptowana. 
Zmiany w Statucie  Gminnego Zespołu  Oświaty w Kowiesach  polegają  na powołaniu  prawidłowej  podstawy 
działania Zespołu ( podstawą działania Zespołu jest Statut ), zmianie zapisu dotyczącego sytuacji nieobecności 
Kierownika  GZO-  będącej  wynikiem  zmian  w  strukturze  organizacyjnej  zespołu, jak  również  wykreśleniu 
zapisów dotyczących  struktury organizacyjnej  Zespołu,  które  powinny być  uregulowane  nie  w  Statucie  a  w 
Regulaminie Organizacyjnym.

Radni uwag nie mieli,  wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały ( treść uchwały odczytała pani 
Teresa Słoma- Sekretarz Gminy ) 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
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok. Przedmiotowa 
uchwała  była  omawiana  na  posiedzeniu  wspólnym wszystkich  komisji  i  została  pozytywnie  zaakceptowana. 
Zmiany omówiła pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, która poinformowała, iż zmiany  wynikają z  uzyskania 
dotacji z WFOŚiGW w wysokości 22.000,00 zł ( 10.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Kowiesach na Dzień 
Ziemi i 12.000,00 zł na Gimnazjum w Jeruzalu), zwiększeniu dochodów o 6.000,00 zł z tytułu refundacji podatku 
VAT z zadań inwestycyjnych wodociągu z roku ubiegłego jaką otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego i o 12.000,00 
zł z tytułu  kary za nieterminowe wykonanie zadania drogowego w roku ubiegłym. Wynikającą z tych tytułów 
kwotę 18.000,00 zł planuje się przeznaczyć na: ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach- 10.000,00 zł, 
oraz na dokumentację uproszczoną i kosztorysy dotyczące przebudowy dróg lokalnych wzdłuż drogi krajowej nr 
8- 8.000,00 zł.

Radni uwag nie mieli, wobec tego przystąpiono do odczytania treści uchwały ( uchwałę odczytała pani Skarbnik ) 
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. 10
W interpelacjach i zapytaniach głos zabrał radny Zbigniew Niewczas. Radny był zainteresowany, czy wiadomo 
jest panu Wójtowi o działalności zakładu  produkcyjnego, który uruchomił  się  na terenie wsi Paplin?  
Pan Wójt odparł, iż w listopadzie ubiegłego roku odbył rozmowę z 1 w/ce prezesem tej firmy, podczas której 
wyraził  swą wątpliwość co do możliwości  uzyskania przez firmę zgody nadzoru budowlanego  na adaptację 



dzierżawionych  pomieszczeń.  Przedmiotem  działalności  firmy  jest   rozkładanie  makulatury  do  włókien 
celulozowych, które następnie są używane jako środek wypełniający  masy  bitumiczne.  Kolejne rozmowy – w 
styczniu z 2 w/ce prezesem i w lutym z 1 w/ce prezesem - miały  na celu  wskazanie  wymaganych prawem 
dokumentów.  Ponieważ  firma  nie  zastosowała  się  do  uzgodnień  –  mimo  występowania  ze  strony  gminy  o 
uzupełnienie  dokumentacji,  w  ubiegłym  tygodniu   zostały  złożone  zawiadomienia  do  Urzędu  Nadzoru 
Budowlanego, Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i Inspekcji Ochrony Środowiska o tym, że działalność tego 
zakładu jest nielegalna.

Ad. 11
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. Jako pierwszy głos zabrał pan Wójt, który zwrócił się do rady o 
wyłonienie spośród swego grona członków komisji drogowej, która ma w najbliższy piątek dokonać przeglądu 
dróg i wyznaczyć poszczególne drogi ( ich odcinki) do wyrównania i nawiezienia pospółką. 
Do komisji drogowej zostały zgłoszone następujące osoby:

- radna Iza Wieczorek 
- radny Zbigniew Niewczas
- radny Krzysztof Wieczorek

Wszystkie  osoby wyraziły  zgodę  na  pracę  w  komisji,  wobec  czego  przystąpiono  do  przegłosowania  składu 
komisji. Za ww. składem głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Skład 
komisji drogowej został wybrany 15 głosami. 

Następnie Pan Wójt zwrócił się do sołtysów z prośbą by odebrali decyzje akcyzowe a następnie przekazali je 
mieszkańcom, jak również poprosił o odbiór komunikatów sygnalizujących zagrożenie wystąpienia agrofagów i 
podanie adresów e-mail by móc w przyszłości przesyłać je drogą elektroniczną. 
Pan Wójt  poinformował  również o tym,  że   31 maja  2009 roku  odbędzie  się  w Głuchowie  Święto  Ludowe 
organizowane przez Powiatowy Zarząd PSL- uroczystości rozpoczną się o godz.11.30 Mszą św. 

Następnie głos zabrała pani Sekretarz Teresa Słoma, która zwróciła się do sołtysów o rozwieszanie obwieszczeń i 
informacji związanych z wyborami do Europarlamentu jak również przypomniała radnym, że 30 kwietnia mija 
termin składania oświadczeń majątkowych. 

Głos  zabrała  następnie  pani  Przewodnicząca,  która  zaprosiła  radnych  w  imieniu  pani  Dyrektor  Szkoły 
Podstawowej w Kowiesach na obchody Dnia Ziemi w czwartek 30 kwietnia.

Nie  zostało  zgłoszone  więcej  wniosków.  Wobec  oczekiwania  na  przybycie  pana  Artura  Bagieńskiego 
-Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, pani Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Ad. 12
Po  przerwie  obrady  zostały  wznowione.  Pani  Przewodnicząca  powitała  pana  Artura  Bagieńskiego  – 
Wicemarszałka Województwa Łódzkiego a  następnie oddała głos panu Andrzejowi Józefowi Luboińskiemu – 
Wójtowi Gminy, który serdecznie powitał pana Wicemarszałka i podziękował za to, że zechciał on po raz kolejny 
odwiedzić naszą gminę. W dalszej części swojej wypowiedzi pan Wójt zaznaczył, iż gmina Kowiesy ma najniższy 
w województwie łódzkim wskaźnik zwodociągowania -ok. 22%. W tej chwili przygotowujemy się do aplikacji 
wniosku  w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z PROW  na budowę SUW 
w Paplinie i sieci wodociągowej dla Paplina, Chełmc, Jeruzala i Wólki Jeruzalskiej.  Przygotowano wszystkie 
dokumenty konieczne do realizacji inwestycji (w tym pozwolenie na budowę). Jeśli  zrealizujemy tę inwestycję to 
może uda nam się podwyższyć wskaźnik zwodociągowania na tyle, by już nie zajmować ostatniej pozycji na 
liście. Został także złożony wniosek  w ramach działania  Odnowa wsi  z PROW  na przebudowę i rozbudowę 
budynku OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi. Mamy też cichą nadzieję na pomoc 
ze  strony  pana  Wicemarszałka  przy  tzw.  „schetynówce”.  Jesteśmy  właśnie  w  trakcie   przygotowywania 
niezbędnej dokumentacji i w sierpniu będziemy już aplikować wniosek do programu. Dobrze by było również, 
żeby Zarząd Województwa przyznał nam w tym roku większą dotację na drogi i zadanie wodociągowe. Koszt 
zadania wodociągowego to 6.000.000,00 zł a my mamy budżet gminy na  niecałe 6.500.000,00 zł. Duży koszt 
zadania  wynika  z  tego,  że  prace  będą  przeprowadzane  w bardzo  niesprzyjającym  od  strony  wykonawstwa 
terenie-  przechodzenie  różnego  rodzaju  cieków  wodnych,  liczne  wzniesienia.  Niestety  w  PROW  nie  ma 
prefinansowania  projektów,  więc  bezzwrotna  dotacja  pomogła  by  nam  spokojniej  przejść  przez  okresy 
kredytowania. 

Na tym pan Wójt zakończył swoje wystąpienie, za które Przewodnicząca serdecznie podziękowała i oddała głos 
panu Arturowi Bagieńskiemu.



Pan  Artur  Bagieński  –  Wicemarszałek  Województwa  Łódzkiego   zabierając  głos  na  wstępie  serdecznie 
podziękował za zaproszenie na obrady sesji rady gminy i przeprosił za spóźnienie wynikające z jego  udziału  w 
ceremonii  pogrzebowej  byłego Wicewojewody i Wicemarszałka Łódzkiego  Mariana Łabędzkiego.  Następnie 
pan Wicemarszałek  zapewnił, że zgodnie z wcześniej złożoną obietnicą tam gdzie będzie to możliwe będzie się 
starał pomóc gminie Kowiesy. W dalszej części swojej wypowiedzi pan Wicemarszałek wyjaśnił, że w związku z 
kryzysem wpływy do budżetu województwa  z  tytułu udziału w podatkach PIT i CIT są pomniejszone a kwota 
dotacji z nadwyżki budżetowej jest od tego uzależniona. Natomiast,  jeżeli chodzi o wnioski o przyznanie pomocy 
w ramach działania  Odnowa i rozwój wsi  z PROW to te z nich, które przejdą wstępną weryfikację formalną i 
merytoryczną taką pomoc otrzymają. Pan Marszałek nadmienił również, że został już ogłoszony nabór wniosków 
o przyznanie pomocy dla działania  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z PROW z terminem 
składania wniosków od 4 do 29 maja i  maksymalna wysokość pomocy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
nie może przekroczyć 4.000.000,00 zł.  Pan Wicemarszałek poinformował też, że zakończył się tzw.  Leader i 
końcowa  weryfikacja  i  wybór  lokalnej  grupy działania  nastąpi  na  przełomie  maja  i  czerwca.  Następnie  pan 
Wicemarszałek spytał, czy gmina składała wniosek  do RPO na działanie Infrastruktura edukacyjna?

Odpowiedzi  udzielił pan Wójt, który powiedział, że gmina takiego wniosku nie składała, gdyż priorytetem na 
dzień dzisiejszy są dla nas zadania wodociągowe, co nie oznacza braku potrzeb w zakresie zadań oświatowych. 
Istnieje potrzeba rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kowiesach i budowy boiska przy Gimnazjum w Jeruzalu. 
Nie  jest  jednak  możliwa  realizacja  wszystkich  zadań  jednocześnie,  głównie  ze  względów  finansowych  i 
ograniczeń  deficytowych.  Porównując  okres  sprzed  4  lat,  kiedy  na  inwestycje  wydatkowano  500.000,00  zł 
środków  własnych  a w 2008 roku 1.500.000,00 zł, widać, że nastąpił wzrost inwestycji na terenie gminy.

Pan Wicemarszałek   zauważył, że kwota 1.500.000,00 zł  to duży sukces gminy i dzięki temu inwestycje mogły 
znacząco  ruszyć  z  miejsca.  Następnie  pan  Wicemarszałek  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  odbyło  się 
robocze  spotkanie  w  sprawie  podziału   środków  z  Terenowego  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych 
Województwa Łódzkiego na zadanie  Modernizacja i budowa dróg dojazdowych do pól. Gmina Kowiesy otrzyma 
na to zadanie dotację w wysokości 130.000,00 zł. Pan Wicemarszałek  dodał, że potrzeby samorządów w Polsce 
5-krotnie przewyższają środki przyznane nam przez UE w postaci funduszy unijnych. 

Na tym pan Wicemarszałek zakończył swoje wystąpienie,  za które Przewodnicząca serdecznie podziękowała i 
oddała głos panu Andrzejowi Józefowi Luboińskiemu – Wójtowi Gminy.

Pan  Wójt  zwrócił  się  do radnych  i  sołtysów by zachęcali  mieszkańców do  wzięcia  udziału  w wyborach  do 
Europarlamentu, gdyż to przedstawiciele wsi powinni decydować o kierunkach polityki rolnej Unii Europejskiej. 
Frekwencja wyborcza będzie miernikiem zaangażowania się społeczeństwa lokalnego w sprawy kraju i w sprawy 
polskiej wsi. Pan Wójt  nadmienił również,  że z listy PSL do Europarlamentu kandyduje nasz dzisiejszy gość.

Więcej  głosów  nie  odnotowano.  Pani  Przewodnicząca  serdecznie  podziękowała  za  przybycie  i  przeszła  do 
kolejnego punktu obrad.

Ad. 13
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXIV Sesji  Rady Gminy 
Kowiesy V kadencji.

Zakończenie sesji godz. 1600.

Protokołowała:               Przewodnicząca
                                                                                                         Rady Gminy Kowiesy
Anna Kałamajska- Nowak

             /-/ Janina Rybicka
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