
Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 maja 2009 roku

  

P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2009

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 maja 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy

Początek Sesji godzina  12 00

Zakończenie godzina     1400

Ustawowy stan radnych      - 15
Faktyczny stan radnych               - 13

W sesji uczestniczyło 13 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). W sesji nie 
uczestniczyły:  radna  Renata  Owczarska  i  radna  Zuzanna  Dudziak.  W  sesji  uczestniczyli  także  sołtysi 
zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 2). 

W sesji udział wzięli:  pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy i pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy.

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 13 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 zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok.  
7.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
8.  Interpelacje i zapytania radnych.
9.  Wolne wnioski i informacje.
10.  Zamknięcie obrad.

Z wnioskiem o zmianę porządku wystąpił pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy, który wnioskował o 
wprowadzenie do porządku  obrad po punkcie 4  informacji przedstawiciela firmy „Celbud” oraz właściciela 
nieruchomości w Paplinie na temat działalności tego zakładu.

Wniosek został poddany pod głosowanie. Za zmianą porządku obrad głosowało 13 radnych, nikt od głosu się 
nie  wstrzymał,  nikt  nie  głosował  przeciw.  Zmiana porządku została  przyjęta  13 głosami.  Po głosowaniu 
porządek przedstawia się następująco:
1.  Przedstawienie porządku obrad.
2.  Otwarcie posiedzenia.
3.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5.  Informacja  przedstawiciela  firmy „Celbud”  oraz  właściciela  nieruchomości   Paplin  58  na  temat 

działalności tego  zakładu.
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6.  Informacja Wójta o działalności między sesjami.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok.  
8.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
9.  Interpelacje i zapytania radnych.
10.  Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXIV Sesji  Rady Gminy z dnia 22 kwietnia 
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 13 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 
głosował przeciw. Protokół został przyjęty 13 głosami. 

Ad. 5
W punkcie tym pani Przewodnicząca Rady poprosiła panów Jarosława Jantar- wiceprezesa firmy „Celbud” 
oraz Norberta Małkus- właściciela dzierżawionej przez ww. firmę nieruchomości w Paplinie o przybliżenie 
przedmiotu działalności firmy.

Jako pierwszy głos zabrał pan Jarosław Jantar,  który na wstępie zaznaczył,  że zależy mu na uzyskaniu 
akceptacji  społeczności lokalnej dla prowadzonej  przez niego  działalności. Firma produkuje stabilizator 
celulozowy, który jest wykorzystywany głównie w przemyśle drogowym jako dodatek celulozowy do mas 
bitumicznych- do asfaltu. Uzyskuje się go poprzez rozwłóknianie papieru ( makulatura gazetowa i papier 
kredowy ) metodą mechaniczną bez użycia wody i jakichkolwiek chemikaliów. Wszystko to zostało ujęte w 
opracowanym   przez  firmę  „Eco-projekt'   raporcie  oddziaływania  na  środowisko.  Pan  Jarosław  Jantar 
zaznaczył,  że  ma  świadomość  tego,  że  mieszkańcy  mają  wątpliwości  co  do  prowadzonej  przez  firmę 
działalności,  gdyż  do  niego  samego  dochodziły  plotki  jakoby  zakład  zajmował  się  produkcją  czy 
przerabianiem  mazutu. 

Pan Norbert Małkus dodał, że  działce nr ew. 397/15 w Paplinie 58, którą dzierżawi od niego firma „Celbud'' 
prowadzona była poprzednio działalność rolnicza. Hale znajdujące się na tej działce były zbudowane na 
potrzeby  gospodarstwa  hodowlanego  (owczarnie).  Po  nabyciu  nieruchomości  państwo  Małkus 
uporządkowywali posesję i odgruzowali ją. Niestety nieruchomość nie nadaje się na wykorzystanie jej dla 
celów  produkcji   sadowniczej.  Wydzierżawienie  tej  nieruchomości  firmie  „Celbud''  jest  najbardziej 
optymalnym  rozwiązaniem  dla  jej  wykorzystania.  Firma  „Celbud''  odprowadza  podatki  do  budżetu  i  w 
zakładzie zatrudnione są 3 osoby z terenu gminy Kowiesy. 

Pani Przewodnicząca spytała jak dużo makulatury przerabia się w zakładzie?

Odpowiedzi  udzielił  pan  Jarosław  Jantar-  jest  to  50  ton  miesięcznie  (30  ton  gazet,  20  ton  papieru 
kredowego), przy założeniu dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na produkt finalny będzie to 400 ton 
rocznie. Działalność firmy ma charakter proekologiczny gdyż polega na przetwarzaniu makulatury, która jest 
przecież odpadem. Pan Wiceprezes dodał, że zapotrzebowanie na stabilizator jest ogromne. Firma  „Celbud” 
jest  jedyną w Polsce firmą produkującą ten stabilizator-  na rynku dominują firmy niemieckie i  brytyjskie. 
Planowane jest też rozszerzenie działalności o produkcję paliwa ekologicznego  z trocin ( pallet) i usługowe 
niszczenie  dokumentów.  Firma  będzie  chciała  występować  o  środki  unijne  na  rozwój  działalności 
proekologicznej. Rozwój firmy to wzrost zatrudnienia  a więc  będzie  to z korzyścią dla mieszkańców gminy. 

Pani  Przewodnicząca  poprosiła  pana  Wiceprezesa  o  przybliżenie  procesu  technologicznego  produkcji 
stabilizatora.

Pan Jarosław Jantar odpowiedział, że proces technologiczny  polega na rozwłóknianiu makulatury gazetowej 
czarno-białej  oraz  papieru  kredowego.  Opis  technologii  został  złożony  w  urzędzie  gminy  w  lutym  br. 
Makulatura  jest  dostarczana  na   halę  w  jednostkach  transportowych  ok.  5  tonowych.  Na  terenie  hali 
produkcyjnej  przechodzi  przez  niszczarkę  przemysłową,  która  tnie  papier  na  kawałki  o  wym 50/5  mm. 
Bezpośrednio spod niszczarki ścinki makulatury trafiają na taśmociąg, który transportuje je do młyna. Młyn 
poprzez noże wirujące rozdrabnia ścinki na włókienka celulozowe o średnicy do 45 mikronów i długości 1- 
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1.5 mm. Z młyna mieszanka trafia za pomocą instalacji pneumatycznej i cyklonu do filtrów tekstylnych, w 
których  powstaje  frakcja  pyłowa mieszanki  celulozowej.  Cała  reszta  trafia  do maszyny konfekcjonującej 
włókna  za  pomocą  prasy  hydraulicznej  do  opakowań  foliowych  hermetycznie  zamykanych  podczas 
zgrzewania.  W zależności  od zapotrzebowania  są  to  opakowania  2.5-  kilogramowe i  4.5  -kilogramowe. 
Sprzedaż gotowego produktu odbywa się z pominięciem 1 kwartału- brak budownictwa drogowego w tym 
okresie.  Poziom  hałasu  i  zapylenia  nie  przekracza  określonych  prawem  norm-  tak  wynika  z  badań 
przeprowadzonych  przez  Zakład  Badań  Środowiskowych.  Młyn  jest  chłodzony  wodą  ale  w  obiegu 
zamkniętym pomiędzy młynem a basenem o pojemności 8 m³. 

Pani Przewodnicząca spytała, jaką drogą odbywa się transport makulatury i stabilizatora?

Pan Norbert Małkus odpowiedział, że drogą koło pana Mikulskiego a dostawy  są realizowane w  niedużych 
jednostkach transportowych. Pan Norbert Małkus dodał, że w lutym do Urzędu Gminy został złożony przez 
prezesa Wojciecha Urbańskiego wniosek o  wydanie  zezwolenia  na lokalizację  w pasie  drogowym drogi 
gminnej  kabla  zasilającego  podziemnego  w  związku  z  budową  przyłącza  energetycznego.  Ponieważ 
uzyskano odpowiedź negatywną (projektowany przebieg kabla kolidował z projektem sieci wodociągowej) 
został sporządzony alternatywny projekt – kabel przechodzi przez działkę sąsiadującą. Projekt ten zyskał 
akceptację Zakładu Energetycznego i jest obecnie wdrażany. Pan Norbert Małkus poruszył również kwestię 
korzystania  z  ujęcia  wody.  Zapotrzebowanie  zakładu  na  wodę  jest  na  poziomie   4m³  na  miesiąc  i  to 
wyłącznie na potrzeby socjalne.

Pan  Jarosław  Jantar  dodał,  że  zarówno  karta  informacyjna,  odpis  z  KRS  i  raport  oddziaływania  na 
środowisko zostaną złożone w  Urzędzie Gminy. 

Pani  Przewodnicząca podziękowała  panom Jarosławowi  Jantarowi  i  Norbertowi  Małkusowi  za  udzielone 
informacje i oddała głos panu Wójtowi. 

Pan Wójt powiedział, że nie jesteśmy przeciwni powstawaniu  zakładów  na terenie naszej gminy ale muszą 
być  dopełnione  wszystkie  prawem przewidziane  formalności.  Na  spotkaniach  z  obu  panami  prezesami 
zostało przedstawione jakie dokumenty należy złożyć, wysłane też zostały pisma informujące. Niestety firma 
nie dopełniła tego.

W odpowiedzi pan Norbert Małkus wskazal, że w przypadku złożenia wniosku o korzystanie z ujęcia wody 
wszystkie wskazane pisma zostały złożone. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński powiedział, że jako inwestor to taka firma w naszej sadowniczej, 
ekologicznej gminie jest mile widziana i wraził opinię, że wszelkiego rodzaju niedomówienia wynikają z braku 
informacji.  To  tak  jak  zaczynanie  budowy  domu  od  dachu  a  nie  od  fundamentów.  Produkcja  została 
uruchomiona a my jako rada o tym nie wiemy i  wychodzi  na to,  że nie wiemy co się dzieje w gminie. 
Informacje powinny do nas dotrzeć z pół roku wcześniej, przez ten czas inwestor mógłby   wszystko zrobić 
tak jak potrzeba- małymi kroczkami.  Zdaniem radnego pomysł  na działalność jest  ciekawy,  należy więc 
rozmawiać i dojść do porozumienia.  

Pan Wiceprezes wyjaśnił, że powstałe niejasności są wynikiem tego, że wcześniejszych ustaleń dokonywał 
pan  Wojciech  Urbański-  prezes  firmy  i  zapewniał  o  pozytywnej  akceptacji  gminy.  Firma  w  marcu  po 
spotkaniach w Urzędzie Gminy podpisała umowę na wykonanie raportu środowiskowego i w tej chwili raport 
ten jest już gotowy.  

Pan Wójt odniósł się do poruszonej przez pana Norberta Małkusa kwestii korzystania z ujęcia wody. 2 lutego 
został  złożony przez właściciela nieruchomości  wniosek o podpisanie umowy o dostawę wody dla firmy 
„Celbud”. 12 lutego zostało wysłane pismo o uzupełnienie wniosku o informację dotyczącą przewidywanego 
dobowego poboru wody i o oświadczenie o prawie dysponowania gruntem. 27 lutego zostały dostarczone: 
informacja o zapotrzebowaniu dobowym na wodę w wysokości 1 m³ i oświadczenie państwa Małkus, że są 
współwłaścicielami  nieruchomości  i  że  nieruchomość  ta  ma  urządzoną  księgę  wieczystą.  Niestety 
musieliśmy udzielić  odpowiedzi  negatywnej  z  tego względu,  że  w miejscu przedmiotowego ujęcia  wody 
przewidywana jest budowa Stacji Uzdatniania Wody a nie możemy też podpisać umowy na dostarczanie 
wody dla firmy, która nie dostarczyła aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego kto reprezentuje 
firmę  i nie ma zmiany przeznaczenia budynku. 

3



Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 maja 2009 roku

Następnie  pan  Wójt  poruszył  kwestię  zmiany  przeznaczenia  budynku.  Inwestor  zobowiązany  jest  do 
wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na 
cele  produkcyjne  a  następnie  musi  złożyć  do  starostwa  powiatowego  zgłoszenie  zmiany  sposobu 
użytkowania  tego budynku. Informowaliśmy też  państwa, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa 
nieruchomość nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego i proponowaliśmy 
właścicielowi nieruchomości by wystąpił z wnioskiem o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego a 
później planu przestrzennego zagospodarowania. Chodzi o dopełnienie przewidzianych ustawami procedur.

Pan Wójt odniósł się też  do kwestii raportu oddziaływania na środowisko. Inwestor powinien złożyć wniosek 
o  wydanie  decyzji   środowiskowej   załączając  charakterystykę   tej  inwestycji.  Na  tej  podstawie    wójt 
występuje  do starosty i  powiatowego inspektora sanitarnego o opinię co do konieczności  sporządzenia 
raportu  dla  tego  przedsięwzięcia  i  o  określenie  jego  zakresu.  Następnie  w  drodze  postanowienia  wójt 
nakazuje sporządzenie raportu i  określa jego zakres a  inwestor  dołącza do wniosku raport  w zakresie 
zgodnym z postanowieniem.  Takie  są wymogi  ustawy prawo  ochrony środowiska.  Gdyby te  wszystkie 
formalności  zostały dopełnione po spotkaniach z  panami prezesami to  w tej  chwili  było  by już wydane 
postanowienie określające zakres raportu oddziaływania na środowisko. 

W odpowiedzi pan Jarosław Jantar podkreślił, że takowy raport został sporządzony a  karta informacyjna i 
wniosek  o wydanie decyzji  środowiskowej zostaną złożone w urzędzie gminy. 

Pan Jarosław Jantar nadmienił, że  przeświadczenie wspólników firmy o niechęci ze strony gminy wzięło się 
stąd,  że  w  ostatnim  czasie  w  zakładzie  miała  miejsce  kontrola  z  Państwowej  Inspekcji  Pracy  i  osoba 
dokonująca kontroli przedstawiła pismo z urzędu gminy wnoszące o przeprowadzenie czynności kontrolnych 
w celu zamknięcia nielegalnie działającego zakładu. 

Odniósł się do tego Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński mówiąc, że takie sformułowanie jest wynikiem 
tego, że my nic nie wiemy co się w zakładzie dzieje i chcemy sprawdzić co rzeczywiście tam ma miejsce. Nie 
jesteśmy przeciwni ale my jako rada nie spotkaliśmy się z żadnym wyjaśnieniem. 

Pani Przewodnicząca  wskazała, że mieszkańcy wsi snuli różne domysły bo nie wiedzieli czym zakład się 
zajmuje. Nie jesteśmy przeciwni podmiotom, które są zainteresowane inwestowaniem  na naszym terenie. Z 
tego co panowie nam przedstawili działalność zakładu jest proekologiczna. Niech firma dopełni wszystkich 
formalności . A tak jak da się jeden dokument, drugiego się nie da  to powstają nieporozumienia.

Pan Wiceprezes poprosił o wrażenia z wizyty w zakładzie obecnego na sesji redaktora Jarosława Pięcka. 
Pan redaktor był na terenie zakładu i według jego obserwacji   działalność zakładu nie jest uciążliwa- na 
zewnątrz prawie nie słychać pracujących maszyn a poziom zapylenia  nie jest wysoki. Niewątpliwym plusem 
jest to, że w zakładzie pracują osoby z terenu gminy. 

Pan Wiceprezes  poinformował, że są to na razie 3 osoby. Wraz z rozwojem firmy na pewno zwiększy się 
zatrudnienie. 

Pan  Jarosław  Jantar  zobowiązał  się  do  dostarczenia  do  urzędu  gminy   brakujących  dokumentów  w 
najbliższy poniedziałek.  Wystąpił  też z propozycją,  by radni  naocznie przekonali  się jak wygląda proces 
produkcyjny w jego zakładzie.

Pani  Przewodnicząca podziękowała panom Jarosławowi Jantarowi i Norbertowi Małkusowi za udzielenie 
informacji  na temat działalności firmy „Celbud”.

Ad. 6
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca oddała głos Wójtowi 
Gminy, który na wstępie wyjaśnił,  że ze względu na wypadek jakiemu uległ  25 kwietnia ( złamanie lewego 
żebra na skutek upadku) od 28 kwietnia do końca maja  przebywa na zwolnieniu lekarskim, wobec czego 
informacja o działalności między sesjami nie jest obszerna i przedstawia się następująco:
1. Zakończyły się dwie procedury przetargowe i zostały podpisane umowy na dostawę żwiru na drogi i 
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prace równiarki. W tym tygodniu powinny być zakończone dostawy żwiru. Niestety równiarka uległa 
awarii. Wykonawca  zobowiązał się do jej naprawy i  od najbliższego czwartku sprzęt wróci na drogi. 

2. Podpisano umowę na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko budowy drogi Pękoszew – 
Wędrogów. 

3. Podpisano porozumienie i akt notarialny z panią Bożeną Szkopińską na zakup działki w Jeruzalu.
4. Z firmą posiadająca kruszarkę kamienia i betonu dokonano oględzin oferowanych kamieni i betonu 

w Chrzczonowicach na wykonanie utwardzenia drogi.  Tego materiału jest  ok. 330 ton, na drogę 
potrzeba ok. 1500 ton. Jeżeli zgromadzimy ok. 800 ton wtedy wykonawca będzie zainteresowany 
pokruszeniem tego materiału. 

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. 7
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok. Przedmiotowa 
uchwała była omawiana na posiedzeniu  komisji budżetu  i finansów w dniu 25 maja 2009 roku i została 
pozytywnie zaakceptowana przez jej członków. Projekt uchwały omówiła pani Beata Heleniak – Skarbnik 
Gminy, która poinformowała, iż zmiany w zadaniach inwestycyjnych w dz. 600, rozdz. 60016 Drogi publiczne 
gminne wynikają z  uzyskania dotacji z TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim w wysokości 130.000,00 zł 
na zadanie Modernizacja dróg dojazdowych do pól (Nowy Lindów – 70.000,00 zł, Chełmce- 60.000,00 zł). 
Zmiany w planie wydatków wynikają z przesunięcia terminu naboru wniosków na inwestycje wodociągowe- 
zmniejsza się plan wydatków na wodociąg w 2009 roku o kwotę 2.194,000 zł. Termin naboru wniosków o 
przyznanie pomocy w ramach działania  Podstawowe usługi  dla gospodarki  i  ludności wiejskiej  z PROW 
upływa 29   maja, 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; zwiększa się 
plan wydatków na obsługę dostarczania wody  o kwotę 10.000,00 zł.- zakup wodomierzy (środki pochodzą z 
abonamentu za wodomierz); zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące drogowe o 50.000,00 zł na 
zakup  destruktu,  o  20.000,00  zł  na  przygotowanie  inwestycji  drogowej  Lisna-  Paplinek-  Chrzczonowice 
(podziały geodezyjne, opłaty notarialne od darowizn gruntów na poszerzenie pasa drogowego), o 10.000,00 
zł na przygotowanie inwestycji drogowej Pękoszew - Wędrogów (podziały geodezyjne); zwiększa się plan 
wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont klatki schodowej w Ośrodku Zdrowia oraz 
malowanie ogrodzenia (większe wartości kosztorysowe),   o 20.000,00 zł  na podjazd dla niepełnosprawnych 
oraz remont chodników przy Ośrodku Zdrowia; zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł plan na modernizację 
budynku  gospodarczego  przy  Urzędzie  Gminy  (większe  wartości  kosztorysowe);  zwiększa  się  o  kwotę 
20.000,00 zł środki na zakup energii do oświetlenia drogowego a także o 6.500,00 zł na aktualizację planu 
ochrony środowiska i  gospodarki  odpadami.  Zmiany w wydatkach polegają  na  przesunięciu środków z 
wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Kowiesach (zakup traktorka- kosiarki 
za 9.600,00 zł). Zmiany w przychodach są skutkiem tego, że w wyniku zamknięcia roku budżetowego 2008 
powstały w budżecie gminy dodatkowe przychody w kwocie 573.313,00. Do momentu sporządzenia bilansu 
za rok ubiegły były to w całości wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu. Po 
zatwierdzeniu bilansów za rok 2008 można już wyodrębnić nadwyżkę budżetu z lat  ubiegłych w kwocie 
227.314,00 zł,  natomiast kwota 347.999,00 zł to tzw. wolne środki. Środki te zostały rozdysponowane na 
posiedzeniu XXIII Sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2009 roku, a dzisiejsza uchwała przyporządkowuje je 
tylko do odpowiedniej pozycji przychodów gminy. 

W dyskusji  nad  projektem głos  zabrał   radny  Krzysztof  Wieczorek,  który  zakwestionował   zasadność 
zakupu traktorka- kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Kowiesach. Nie tak dawno debatowaliśmy nad tym czy 
zupki  w szkole   dofinansowywać by były  po 1.70 zł  czy 2.70 zł  a  teraz kupuje  się  kosiarkę za prawie 
10.000,00 zł. Zdaniem radnego to wyrzucone pieniądze. 

W odpowiedzi na to pan Wójt podkreślił, że zakup ten jest uzasadniony dużą powierzchnią  boisk sportowych 
przy szkole w Kowiesach  a sprzęt, którym  uprzednio koszono trawę  ulegał ciągłym awariom (2 zwykłe 
kosiarki spalinowe za ok. 1.000,00 zł psuły się po upływie 2 lat ). Traktorek- kosiarka będzie służył też do 
utrzymywania nawierzchni boiska sportowego w Woli Pękoszewskiej.
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Radna Iza Wieczorek dodała, że osoba która na umowę zlecenia wykonuje prace remontowe w szkole w 
Kowiesach i zajmuje się też utrzymywaniem nawierzchni boisk  nie chciała nawet za 10 zł za godzinę kosić 
trawy zwykła  kosiarką spalinową. Teraz trawa jest  koszona na bieżąco więc zakup kosiarki  jest  w pełni 
uzasadniony.
 
Do opinii tej przyłączyła się pani Przewodnicząca Rady. 

Więcej uwag nie zgłoszono  wobec czego  przystąpiono do odczytania treści uchwały ( uchwałę odczytała 
pani Skarbnik )  i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 radnych. 12 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały,  od głosu  wstrzymał się radny  Krzysztof Wieczorek. Uchwała została 
podjęta 12 głosami.

Ad. 8
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Omówienia projektu uchwały dokonał pan 
Wójt.  Burmistrz  Mszczonowa  wystąpił  z  wnioskiem  o  nadanie  nazwy  ulicy  drodze  wewnętrznej  w 
miejscowości  Ulaski  graniczącej  z  miejscowością  Budy  Zasłona  w  celu  uporządkowania  spraw 
meldunkowych. Początkowo wystąpiono do nas z wnioskiem o wyrażenie zgody na nadanie nazwy ulicy. Nie 
było  to  możliwe  gdyż  droga  w całości  należy  do  Gminy  Kowiesy.  W Gminie  Mszczonów w 2007  roku 
kompleksowo  nadane  zostały  nazwy  ulic.  Droga  jest  własnością  Gminy  Kowiesy,  ale  służy  również 
mieszkańcom Gminy Mszczonów.  Zgodnie z art.  18 ust.  2  pkt  13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do nadania nazwy tej drodze 
właściwa jest Rada Gminy Kowiesy. 

W dyskusji  nad  projektem głos  zabrał  sołtys  Ulasek  Henryk  Majewski,  który  zapytał  kto  w  przypadku 
nadania nazwy ulicy w miejscowości  będzie ponosił koszty wymiany dowodów osobistych?

Odpowiedzi udzielił pan Wójt, który podkreślił, że przy tej drodze nikt z naszych mieszkańców nie ma wjazdu 
do posesji więc nie będzie  konieczności  wymiany dokumentów. Numer domu jest nadany od innej strony 
działki  i  nadanie  drodze nazwy ulicy  nie  spowoduje  konieczności  wymiany dokumentów.   Gdyby nawet 
doszło do takiej sytuacji to dana osoba jest zwolniona od kosztów wymiany dowodu osobistego- musi jedynie 
zapłacić za zdjęcie. W naszej gminie były podejmowane już próby nadania części dróg nazw ale nie spotkały 
się one z aprobatą mieszkańców. Mieszkańcy argumentowali to koniecznością wymiany nie tylko dowodów 
osobistych  ale  i  praw jazdy  i  innych  dokumentów.  Pan  Wójt  dodał  też,  że  trwają  w Sejmie  prace  nad 
projektem Pesel 2 i  przed jego  wprowadzeniem można by nadać nazwy ulic w niektórych miejscowościach 
naszej gminy.  Jeśli ustawa wejdzie w życie to nastąpi to  najwcześniej w 2011-2012 roku.   

Odnośnie tego projektu uchwały radni nie mieli żadnych uwag, wobec tego przystąpiono do odczytania jego 
treści  i głosowania nad jej  podjęciem. 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 została podjęta 13 głosami.

Ad. 9
Wobec braku interpelacji ze strony radnych pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 10
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  

Jako pierwszy głos zabrał pan Wójt, który przypomniał, że 27. maja jest Dniem Samorządowca a następnie 
odczytał gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz społeczności lokalnej otrzymane  od Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, Posła na Sejm Mieczysława Łuczaka i Senatora Grzegorza Wojciechowskiego. Pan 
Wójt  ze swej strony także  podziękował radnym i sołtysom za pracę na rzecz naszej gminy i życzył  dalszych 
sukcesów zawodowych i osobistych.

Pani Przewodnicząca serdecznie za to  podziękowała.

Radny  Wiktor  Machałowski spytał,  czy  w  związku  z  budową  wiaduktu  w  Nowym  Wylezinie  jest 
przewidziane  spotkanie z projektantem inwestycji?
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Odpowiedzi  udzielił  pan  Wójt,  mówiąc,  że  takie  spotkanie  miało  odbyć  się  w maju  (termin  miał  ustalić 
projektant).  Jednakże  ze względu na  fakt  przebywania pana Wójta na zwolnieniu lekarskim do końca 
miesiąca  spotkanie takie odbędzie się w innym terminie, na razie jeszcze nie wyznaczono konkretnej daty 
ale zostanie to niezwłocznie  ustalone z projektantem.  

Pan Wójt poinformował zebranych, że do połowy czerwca  można wystąpić do wojewody o uznanie naszej 
gminy   za  obszar  objęty  klęską  żywiołową.  Właścicielom  i  posiadaczom  upraw  sadowniczych,  które 
ucierpiały na skutek mrozów   będą udzielane kredyty preferencyjne (straty muszą przekraczać 30%). Stąd 
prośba do pań i panów sołtysów o rozeznanie się wśród mieszkańców czy istnieje potrzeba szacowania 
strat, jeśli tak to wystąpimy z wnioskiem do Wojewody.

Ponieważ są problemy z rozliczeniem wywiezionego na drogi żwiru- pan Wójt poprosił sołtysów by do wtorku 
odnieśli  się  do  otrzymanych  zestawień  zawierających  dane  dotyczące  przydzielonej    ilości  żwiru  do 
faktycznie  wywiezionej  ilości  żwiru.  Tam gdzie  jeszcze  nie  dowieziono   planowanej  ilości-  zrobione  to 
zostanie w tym tygodniu. 

Sołtys  Zawad  Wiesława  Szumna spytała  jak  ilość  żwiru  wyrażoną  w  m³  przeliczyć  na  samochody- 
wywrotki?

Pan Wójt odpowiedział, że żwir był rozwożony 2 rodzajami wywrotek:na mniejszą wchodziło  10 m ³ żwiru, 
na większą 20 m³.

Pan Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński  zauważył, że w tym roku przy rozwożeniu żwiru na drogi nie 
koordynowano tego z sołtysami czy radnymi. Stąd są  odcinki dróg,  na które nie wywieziono w ogóle żwiru a 
były przeznaczone do nawiezienia, albo grubość nawiezionej  warstwy jest niewystarczająca. 

Pan Wójt wyjaśnił, że   osoba,  która  miała  koordynować  działania przy rozwożeniu żwiru na drogi  od 
zeszłego  piątku   nie  pojawiła  się  w  pracy,  stąd  te  niedociągnięcia.  Problemy  sprawiała  też  równiarka. 
Przetarg  wygrała  firma,  która  na  terenie  naszej  gminy  prowadzi  stację  paliw.  Właściciel  zapewniał,  że 
dysponuje dobrym sprzętem. Jak się jednak okazało równiarka jest z lat 70. 

Radny  Michał  Bednarek  dodał,  że  w  nie  których  miejscowościach  mieszkańcy  mieli  trudności  z 
poruszaniem się po drogach ze względu na nie rozgarnięty żwir. 
 
Pan Wójt poinformował  o zbliżającym się Święcie Ludowym w Głuchowie 31.05. -  nasza gmina będzie 
miała  tam swoje  stoisko-  i  w  imieniu  organizatorów zaprosił  mieszkańców gminy  do wzięcia  udziału  w 
święcie.

Sołtys Nowego Wylezina Urszula Ziarkowska poruszyła kwestię informacji jaką uzyskała od mieszkańców 
wsi dotyczącej powstania na terenie sąsiadującej z naszą gminą Gminy Biała Rawska spalarni śmieci.

Odpowiedzi udzielił pan Wójt mówiąc, że sprawa ta była przedstawiana na sesji Rady Gminy Biała Rawska 
w  połowie   października  2008  roku.  Na  zaproszenie  Wójta  Gminy  Biała  Rawska  wzięli  w  niej  udział 
przedstawiciel firmy J.D. Consulting „Cons” sp. z o.o. z Warszawy, która miała by zająć się  budową spalarni 
i  przedstawiciel  firmy  „Lemna”,  która  miała  by  się  zająć  budową  kompostowni.  Jako  lokalizację  dla 
ewentualnej  inwestycji  wskazywano  tereny  w  pobliżu  obecnego  gminnego  składowiska  odpadów  w 
Rokszycach Starych.  Jednakże władze gminy zmieniły  proponowaną lokalizację  na tereny przemysłowe 
między Gołyniem a Studziankiem. I miała by być to tylko spalarnia śmieci. Na dzień dzisiejszy na terenie 
gminy Biała Rawska odbywają się konsultacje społeczne w tej sprawie. Obliczono, że śmieci z terenu gminy 
Biała Rawska stanowiłyby zaledwie 2% wszystkich przyjmowanych odpadów. Żeby inwestycja opłacała się, 
każdego dnia do zakładu musiałoby trafić przynajmniej 80  ton śmieci Spalanie śmieci odbywało by się w b. 
wysokich temperaturach- rzędu 2000  °C i aby spalarnia przynosiła zysk (spalanie śmieci komunalnych na 
dzień dzisiejszy jest 2.5x droższe niż kompostowanie i fermentacja, na spalenie 1kg śmieci potrzeba 0.6-
08.kWh) muszą być tam spalane odpady niebezpieczne, szpitalne, chemiczne i wojskowe w ilości ok. 100 
tys. ton odpadów rocznie. Tego typu spalarnia znajduje się w Oświęcimiu na terenie Zakładów Chemicznych 
ale spala się w niej tylko 20 tys. ton śmieci rocznie. Spalarnia będzie do atmosfery emitować  szkodliwe 
tlenki i podtlenki azotu i innych pierwiastków, które wchodząc w reakcję z para wodną będą opadać na teren 
naszej  gminy. Pan  Wójt  podkreślił,  że  koncepcja  przedsięwzięcia  została  utajniona.  My  możemy  to 
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przedsięwzięcie zablokować na etapie zmian   Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biała 
Rawska a później zmian Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Biała Rawska. Na stronie Sejmu 
dla  Komisji  Ochrony Środowiska jest  opublikowany raport,  z  którego wynika,  że tego typu spalarnie  są 
budowane  przez  koncerny  wielonarodowe,  które  spalają  kondensatory,  odpady powstałe  przy  produkcji 
środków ochrony roślin lub przy produkcji wysoko zaawansowanych farb i lakierów. 

Wiceprzewodniczący  Janusz  Brzeziński  odniósł  się  do  listów  gratulacyjnych  odczytanych  przez  pana 
Wójta.  Dobrze,  że  się  pamięta  o  samorządowcach  ale  czy  nie  dlatego,  że  zbliżają  się  wybory  do 
Europarlamentu? Mimo to powinniśmy pójść do tych wyborów,  by frekwencja nie wynosiła marne 8% a 
chociaż 38%.  

Sołtys  Wędrogowa  Bogusław  Wieczorek  zasygnalizował  niedokończenie  prac  remontowych  drogi 
powiatowej nr 1331E we wsi Wędrogów. 

Pan Wójt wyjaśnił, że remont został przerwany z powodu płytkiego przebiegu kabla telefonicznego. Prace 
muszą być wykonane ręcznie by nie spowodować uszkodzenia kabla. Pan Wójt nadmienił, że trwają prace 
przy  odtworzeniu  rowów  i  zebraniu  nadwyżek  poboczy  w  Turowej  Woli,  zostały  założone  bariery 
energochłonne  na skrzyżowaniu w Kowiesach, poprawiono nawierzchnię i odtworzono kawałek rowu przy 
moście w Jeruzalu, mają zostać zebrane nadwyżki poboczy w Chojnacie jadąc w kierunku cmentarza po 
prawej stronie i będzie poszerzenie tej drogi. To wszystko jest efektem tego, że w marcu razem  z panią 
Kierownik  Wydziału  Dróg  Starostwa  Powiatowego  w  Skierniewicach  dokonaliśmy  przeglądu  wszystkich 
zgłoszonych nam przez mieszkańców usterek dróg powiatowych. Niestety prace są wykonywane dorywczo i 
w  różnych terminach. Pan Wójt dodał, że na najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie  zamiany 
gruntów z powiatem  skierniewickim i 3 drogi, które utraciły status dróg powiatowych w 2000 roku staną się 
drogami gminnymi.  

Pan Wójt zwrócił się do radnych i sołtysów by zachęcali mieszkańców do wzięcia udziału w nadchodzących 
wyborach do Europarlamentu, gdyż to przedstawiciele wsi powinni decydować o kierunkach polityki rolnej 
Unii  Europejskiej.  Uzasadnionym było  by głosowanie  na tych  kandydatów,  którzy  coś  zrobili  dla  naszej 
gminy.  Następnie pan Wójt poprosił sołtysów  o rozwieszenie na tablicach plakatów wyborczych. 

Sołtysom rozdano również obwieszczenia z listami wyborczymi kandydatów do Europarlamentu z naszego 
okręgu wyborczego. 

Nie zostało zgłoszone więcej wniosków.  
 
Więcej głosów nie odnotowano. Pani Przewodnicząca serdecznie podziękowała za przybycie i przeszła do 
kolejnego punktu obrad.

Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy 
Kowiesy V kadencji.

Zakończenie sesji godz. 1400.

Protokołowała:               Przewodnicząca
                                                                                                         Rady Gminy Kowiesy
Anna Kałamajska- Nowak

             /-/ Janina Rybicka
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