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P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2009 

 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 października 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Kowiesy 

 

Początek Sesji godzina  13 
00 

Zakończenie godzina     16 
00 

Ustawowy stan radnych   - 15 

Faktyczny stan radnych   - 12 

 

W sesji uczestniczyło 12 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) – w 

sesji nie uczestniczyły radne: Jadwiga Gołębiewska i Renata Owczarska oraz radny Michał Bednarek. 

W sesji uczestniczyły: pani Joanna Machałowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, pani 

Maria Cygan – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, pani Bogumiła Połeć – Prezes GS 

”Samopomoc Chłopska” w Kowiesach oraz  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 Gminy oraz pani  Ewa Pawlak- Kierownik Gminnego Zespołu 

Oświaty. 

 

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 12 radnych. 

 

Ad. 3 

W kolejnym punkcie Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy 

darowizny. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  zamianę nieruchomości. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009. 

10. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, kierowników 

jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy.  

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

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

 

Ad. 4 

W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 

września  2009 r. Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach oraz wyłożony na sali obrad 

treści protokołu nie odczytywano. Przy braku uwag do protokołu przystąpiono do jego przyjęcia w 

drodze głosowania. W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 12 radnych, nikt od głosu 

się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół został przyjęty 12 głosami.  

 

Ad. 5 

Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca oddała głos 

Wójtowi Gminy, który przedstawił informację jak niżej: 

 

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych: 

1. Odebrano modernizację dróg w Chełmcach i Nowym Lindowie; wniosek rozliczeniowy 

został złożony do Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w Urzędzie 

Marszałkowskim w Łodzi. 

2. Odebrano prace budowlane przy modernizacji budynków gospodarczych przy Urzędzie 

Gminy. 

3. Na jutro wyznaczony jest odbiór prac przy Ośrodku Zdrowia w Kowiesach. Do odbioru jest: 

- podjazd dla niepełnosprawnych 

- remont schodów na wejściu głównym 

- chodniki 

- opaska wokół budynku 

4. Została podpisana umowa na remont kapitalny garażu przy budynku Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Kowiesach z firmą pana Mariusza Błażejewskiego z Rawy Mazowieckiej. 

Oferta tej firmy jest o 5 000,00 zł niższa niż oferta  złożona przez firmę Kal-Fam z Kamiona. 

5. Uzyskaliśmy pozwolenie na rozbudowę remizy OSP Paplin na cele społeczno-kulturalne 

mieszkańców wsi. Nabór wniosków w ramach PROW osi Odnowa i rozwój wsi jest już 

ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i będzie trwał do 17 grudnia 2009 roku. 

Planujemy realizację tej inwestycji na 2011 rok. 

6. Wniosek na remont drogi gminnej w Chrzczonowicach nr 115157E został w wyznaczonym 

terminie złożony do Wojewody Łódzkiego. Do połowy listopada będzie wiadomo czy 

wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. 

7. Do końca listopada będą podpisane umowy z marszałkiem Województwa Łódzkiego na 

dofinansowanie budowy SUW i sieci wodociągowej w Paplinie w ramach PROW, w osi 

Podstawowe usługi dla ludności.  

 

 II . Sprawy bieżące: 

1. Zostały podpisane akty notarialne z: 

- spadkobiercami właściciela dóbr ziemskich w Paplinie  na sprzedaż zabytkowego parku 

wraz z pałacem zgodnie z uchwałą rady gminy podjętą w sierpniu br. Jest to akt notarialny 

warunkowy, gdyż przy braku  aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu 

- Starostą Powiatu Skierniewickiego na zamianę gruntów pod drogami. Przekazaliśmy działki 

gruntu o pow. 1,06 ha a otrzymaliśmy3,1688 ha. Wartość gruntów przekazanych i 

otrzymanych jest zbliżona i wynosi 229 000,00 zł.  

2. W miesiącu wrześniu rolnicy z terenu naszej gminy złożyli 193 wnioski o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych. Kwota 

zwrotu dla wnioskodawców wynosi 59 222,00 zł. Pieniądze zostaną przelane na konta bankowe 

rolników w terminie do końca listopada.  

5. Dzięki długotrwałym staraniom pani Marii Odziemkowskiej i moim udało się uzyskać 

dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych: 
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- dla OSP Turowa Wola 25 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego ( umowa będzie podpisywana 

6 listopada br.) 

- dla OSP Wola Pękoszewska 10 000,00 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych 

Rolników. 

5. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane i wręczone nagrody Wójta Gminy dla 

wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty.  

Nagrody otrzymali: 

 P. Maria Cygan 

 P. Joanna Machałowska 

 P. Marek Rawski 

 P. Ewa Pawlak 

 P. Iwona Duch 

 P. Urszula Siucińska 

Były to nagrody pieniężne w wysokości od 400 do 1800 zł brutto.  

6. Od połowy września trwa akcja dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Kowiesy. Do 

szkoły w Kowiesach obiady dowozi firma cateringowa ze Skierniewic. Za 31 uczniów płaci 

GOPS. W Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu obiady przygotowuje stołówka szkolna i za 21 

uczniów płaci GOPS. W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Turowej Woli zupy przygotowuje 

dzierżawca stołówki i za 11 uczniów płaci GOPS. Ponadto w przypadku Jeruzala i Turowej Woli 

ze stołówki korzystają dzieci z Zespołów Wychowania Przedszkolnego (rodzice dzieci pokrywają 

koszty zakupu posiłków). GOPS pokrywa jeszcze koszty obiadów trójki dzieci ze szkół 

nadgimnazjalnych.  

7. Trwa procedura opracowywania Gminnego Planu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu 

Gospodarki Odpadami. W listopadzie zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej do 

konsultacji społecznych z mieszkańcami. Jest to opracowanie liczące ponad 130 stron, które po 

konsultacjach zostanie przedłożone do uzgodnienia Urzędowi Marszałkowskiemu i Starostwu 

Powiatowemu w Skierniewicach. Pod obrady rady gminy plan trafi w I kwartale przyszłego roku. 

8. Została zakończona procedura wyłożenia do publicznego wglądu Studium  Uwarunkowań i 

kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowiesy. Zainteresowanie mieszkańców 

gminy było spore- złożono ogółem 8 wniosków. Najwięcej uwag dotyczyło obszaru w Woli 

Pękoszewskiej między drogą krajową Nr 70 a drogą gminną do Borszyc i linią kolejową CMK, z 

uwagi na zapis dotyczący lokalizacji wiatraków prądotwórczych i przeznaczenia terenów pod 

inwestycje przemysłowo-usługowe. Mimo udzielenia wyjaśnień, że zapisy w studium nie są 

podstawą do realizacji inwestycji wnioskodawcy odpowiadają „nie”. Przy takim podejściu 

właścicieli gruntów zmiany w studium ( a następnie w planie zagospodarowania przestrzennego ) 

są bardzo trudne czy wręcz niemożliwe. Stąd uruchomienie GPZ-tu w Zawadach przez PGE jest 

nieopłacalne. W konsekwencji po każdej anomalii pogodowej typu:. silne wichury, burze z 

groźnymi wyładowaniami, intensywne opady mokrego śniegu, większość mieszkańców będzie 

pozbawiona energii elektrycznej z uwagi na duże odległości od zasilających  teren naszej gminy 

podstacji. Studium wraca do urbanisty celem naniesienia wnioskowanych zmian. W I dekadzie 

listopada zostanie ponownie przedstawione do uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska a następnie zostanie  ponownie wyłożone do publicznego wglądu. Pod obrady Rady 

Gminy trafi w I kwartale przyszłego roku.  

9. Szkoły z terenu naszej gminy od przyszłego tygodnia zaczynają realizowanie programu z 

Kapitału Ludzkiego na zajęcia pozalekcyjne. 

10. W dniu 4 października 2009 roku w Chojnacie odbyły się uroczystości związane z 

odsłonięciem przeniesionego pomnika ku czci poległych druhów Batalionu "Zośka": dha Feliksa 

Pendelskiego ("Felek") oraz dha Andrzeja Zawadowskiego ("Gruby"), którzy zginęli 6 czerwca 

1943 roku w okolicach Woli Pękoszewskiej, po akcji pod Czarnocinem. 

Organizatorami uroczystości byli: Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy 

Batalionu "Zośka" oraz Wójt Gminy Kowiesy. W kościele pw. Świętego Marcina w Chojnacie 

została odprawiona Msza Święta w intencji poległych żołnierzy, którą celebrowali ksiądz Henryk 
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Gronkiewicz - proboszcz parafii oraz ks. Wojciech Pancewicz. Po Mszy Św. nastąpił uroczysty 

przemarsz na cmentarz parafialny w Chojnacie. Po modlitwie w intencji poległych oraz 

poświęceniu pomnika złożono kwiaty i zapalono znicze. Po apelu poległych żołnierzy plutonu 

"Felek" batalionu "Zośka", nastąpiło powierzenie opieki nad miejscem pamięci Szkole 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach. Uroczystości na cmentarzu 

zakończono kręgiem harcerskim. Po części oficjalnej wszystkich uczestników zaproszono na 

"żołnierską grochówkę" do szkoły podstawowej w Kowiesach.   

W tym miejscu Pan Wójt gorąco podziękował paniom radnym, które pomagały przy wydawaniu 

żołnierskiej grochówki  uczestnikom uroczystości, jak również firmie cateringowej pani Marzeny 

Matuszewskiej – przygotowana grochówka i ciasta były przepyszne. Podziękował również 

druhnom i druhom, strażakom oraz pracownikom Urzędu Gminy, którzy brali udział w 

przygotowywaniu uroczystości. 

11. W miniony piątek na sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się uroczystość wręczenia 

medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubileusz 50-lecia ślubu obchodziły cztery pary 

małżeńskie. Udział w uroczystości wzięły dwie pary tj. państwo Ewa i Ryszard Sawiccy z Woli 

Pękoszewskiej oraz państwo  Irena i Jan Włodarscy z Turowej Woli. Razem z jubilatami 

przybyły także ich dzieci i wnuki. Uroczystość Złotych Godów wzbogaciła część artystyczna 

przygotowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu. Wykonany przez młodzież 

repertuar składał się z wierszy i piosenek nawiązujących do lat młodości jubilatów oraz 

niegasnącej miłości między nimi (program artystyczny przypadł do gustu uczestnikom 

uroczystości tak bardzo, że wykonawcy musieli się przedstawiać z imienia i nazwiska). Nie 

zabrakło również jubileuszowego tortu i szampana, a wszystkim jubilatom odśpiewano gromkie 

sto lat i wzniesiono uroczysty toast. Pozostałym dwóm parom , które z uwagi na stan zdrowia nie 

mogły przybyć i uczestniczyć w uroczystości tj. państwu Barbarze i Władysławowi Bednarkom 

ze Starego Wylezina oraz państwu Mariannie i Ignacemu Melonom z Nowego Wylezina, medale 

zostały dowiezione i wręczone w ich domach. 

 

II. Wyjazdy służbowe: 

1. W dniach 2-3 października wspólnie z panią Krystyną Oziębło byłem na szkoleniu Rady 

Programowej LGD „Kraina Rawki” w Szczyrku. 

2. Brałem udział w uroczystościach 70-lecia tajnego nauczania na terenie powiatu 

skierniewickiego. Na obecnym terenie Gminy Kowiesy w okresie II wojny światowej tajne 

nauczanie było prowadzone na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. 

3. W dniu 16 października wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Gminy Kowiesy brałem 

Udział w X Kongresie Gmin Wiejskich.  

Główne uchwały Zjazdu: 

- zmiany terytorialne granic gmin za zgodą obu rad gmin 

- wydłużenie okresu rozliczania średniej pensji dla nauczycieli na danym stopniu awansu 

zawodowego do końca stycznia roku następnego. 

4. Brałem udział w spotkaniu organizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego z panią 

Elżbietą Bieńkowską – Minister Rozwoju Regionalnego na temat konsultacji Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020. W spotkaniu brali udział prezydenci miast, 

starostowie, burmistrzowie, wójtowie, szefowie instytucji podległych Marszałkowi 

Województwa i Administracji Zespolonej. Założenia są dla naszego obszaru województwa dobre, 

tylko czy zostaną zrealizowane to czas pokaże.  

 

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 
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Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 

umowy darowizny. Omówienia uchwały dokonała pani Sekretarz Teresa Słoma, która na wstępie 

nadmieniła, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy 

w dniu 28 października i został pozytywnie zaakceptowany przez członków komisji biorących udział w 

posiedzeniu. Działka nr 189 o pow. 0,04 ha w miejscowości Chrzczonowice jest położona w sąsiedztwie 

skrzyżowania dróg  oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 143/2 i 174/4 i jest to dogodne 

miejsce na lokalizację przystanku autobusowego dla dojeżdżających do szkół młodzieży i dzieci. Wójt 

Gminy Kowiesy zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach pismem znak GKR.7720-29/08 

z dnia 1.08.2008 roku o przekazanie działki w drodze darowizny na cele publiczne. Starostwo wszczęło 

procedurę komunalizacji na rzecz Gminy Kowiesy. Wojewoda wydał decyzje odmowną Nr 

GN.V.7723/P/4/10/2008/AW/LN z dnia 28 lipca 2009 roku. Stąd nabycie działki może nastąpić tylko w 

drodze darowizny na cele publiczne. Zgodnie z uregulowaniami art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ), 

nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny 

dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi 

jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana, a w przypadku 

jej niewykorzystania na ten cel darowizna podlega odwołaniu. Cele publiczne, na jakie może być 

dokonana darowizna określone są w art. 6 cytowanej  ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jest  nimi 

m.in.:  wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych dróg, 

obiektów i urządzeń transportu publicznego, części lotniczych lotnisk oraz służących do kierowania, 

kontroli, nadzoru i zabezpieczania ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, a także łączności publicznej 

i sygnalizacji; 

  

Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania projektu i 

głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 12 radnych. 12 radnych głosowało za 

podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 

12 głosami. 

 

Ad. 7 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości. Omówienia 

uchwały dokonał pan Wójt, który na wstępie nadmienił, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym 

posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 28 października i został pozytywnie zaakceptowany 

przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. Zamiana zostaje dokonana z nieruchomością 

stanowiąca własność Gminy Kowiesy i nieruchomością stanowiącą własność osób fizycznych- państwa 

Heleny i Wiesława Kryńskich. Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce nr 217 biegnie na skos przez 

działki Państwa Kryńskich i utrudnia uprawę działek. W celu poprawy przeprowadzania prac 

agrotechnicznych właściciele wystąpili o taką zamianę w 2006 roku, kiedy umową darowizny przekazali 

działkę nr 206/1 o pow. 0,2922 ha w obrębie Pękoszew w celu poszerzenia drogi na działce 207 ( Akt 

notarialny Rep.A Nr 2607/2007 z dnia 28.06.2007 r.). W wyniku zamiany państwo Kryńscy otrzymają 

działkę nr 217/2 o pow. 0,2470 ha a na rzecz Gminy przekażą działkę nr 218/1 o pow. 0,7147 ha. Na tej 

działce zostanie urządzona droga przez państwa Kryńskich przez nawiezienie warstwy o grubości 25 cm 

kamieni polnych na szerokość 4 metrów- zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 25 czerwca 2009 

roku. Wartości nieruchomości zostały oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę:  

Działka nr 217/2- 10 662,00 zł, działka nr 218/1 – 15 652,00 zł. Gmina Kowiesy pokryła koszty podziału 

i wyceny nieruchomości. Strony ustaliły, że zamiana zostanie dokonana bez dopłat a koszty sporządzenia 

aktu notarialnego pokrywa każda ze stron w częściach równych po 50%. Ze względu na to, że wartość 

nieruchomości będących przedmiotem zamiany przewyższa 5 000,00 zł- zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 Zasad  

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy, stanowiących załącznik do 

Uchwały Nr XXVI/142/09 Rady Gminy Kowiesy z  dnia 29 czerwca  2009 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2009 r. Nr 229, poz.2072) niezbędna jest zgoda Rady Gminy 

w formie uchwały.   
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Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania projektu i 

głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 12 radnych. 12 radnych głosowało za 

podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 

12 głosami. 

 

Ad.8 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok. 

Omówienia projektu dokonała pani Beata Heleniak- Skarbnik Gminy, która   wyjaśniła, że zmiany  

budżetu polegają na: 

 

 przyjęciu środków w kwocie 3 600,00 zł z firmy EKO-WILANÓW na wynagrodzenie osoby na 

stanowisku asystent projektu obsługującej cykl szkoleń „Asystent Księgowej- nowe możliwości” 

prowadzonych w Urzędzie Gminy Kowiesy  

  przesunięciu środków w wysokości 5 000,00 zł z kwot zaplanowanych na remont budynków 

gospodarczych przy Urzędzie Gminy- mniejsze koszty ofert, na remonty przy Ośrodku Zdrowia- 

większe koszty ofert.  

 zwiększeniu planu dochodów w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w 

gimnazjum- 1 z nauczycieli skorzystał z rocznego płatnego urlopu zdrowotnego, na jego miejsce 

został zatrudniony nauczyciel kontraktowy; ponadto na miejsce nauczycielki kontraktowej, która 

przebywa na urlopie macierzyńskim zatrudniono nauczyciela dyplomowanego o wyższym 

uposażeniu. W tym miejscu pani Skarbnik dodała, że będziemy musieli do końca tego roku  do 

wynagrodzeń nauczycieli dołożyć ok. 130 000,00 zł na obligatoryjne wyrównania. 

  przeznaczeniu 150 000,00 zł na remont drogi  15/2 Chrzczonowice-Helenów; kosztorys opiewa 

na kwotę 274000,00 zł - 120 000,00 zł to środki pozostałe po rozliczeniu modernizacji dróg 

dojazdowych w Chełmcach i Nowym Lindowie, brakująca kwota zostanie pokryta ze środków 

uzyskanych z odszkodowań  za grunty gminne przejęte przez Skarb Państwa w związku z 

modernizacją drogi krajowej nr 8. 

 

W dyskusji nad projektem zabrał głos radny Krzysztof Wieczorek, który zapytał  kto i kiedy decyduje o 

remontach i budowie dróg i jakie kryteria tym rządzą? 

Pani Przewodnicząca Rady odparła, że remonty dróg były zaplanowane w budżecie.  

 

Radny Krzysztof Wieczorek wskazał, że o remoncie drogi w Chrzczonowicach dowiedzieliśmy się 

niedawno.  

W odpowiedzi na to Pan Wójt podkreślił, że o tym, że remont drogi Chrzczonowice –Helenów zostanie 

przeprowadzony gdy tylko znajdą się na to środki, była mowa na sesji majowej. Wtedy też zostało 

zasygnalizowane, że mieszkańcy Chrzczonowic zadeklarowali się przekazać na podbudowę drogi gruz 

betonowy i kamień polny w ilości 320 ton.  Koniecznym jest przeprowadzenie naprawy tej drogi z uwagi 

na modernizację drogi krajowej nr 8 (w czasie prac modernizacyjnych w jednym kierunku z ruchu będzie 

wyłączony odcinek od Babska do Zawad). Pan Wójt dodał, że przeprowadzane inwestycje drogowe są 

realizacją zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy.  

 

Pani Przewodnicząca Rady wyraziła opinię, że należy wykorzystać każdą okazję, by poprawić stan 

naszych dróg gminnych. 

 

Według radnego Krzysztofa Wieczorek w planach należało by uwzględnić remont drogi Franciszków- 

Zawady. Stan drogi jest fatalny co może potwierdzić też pani Sołtys z Zawad.  

 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński dodał, że modernizacja DK nr 8 stwarza możliwość pozyskania 

materiału na drogi i można go będzie wykorzystać na remonty naszych dróg gminnych.  
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Radny  Cezary Żukowski zaproponował utworzenie specjalnej komisji, w skład której weszli by radni, a 

która to dokonałaby przeglądu dróg gminnych. Na tej podstawie można by wypracować stanowisko, 

które drogi remontować. 

 

Pani Przewodnicząca wyraziła przekonanie, że nic nie stoi na przeszkodzie by taka komisja została 

powołana w przyszłym roku.  

 

Radny Cezary Żukowski poinformował, że jest atakowany przez mieszkańców Nowego Lindowa, że nie 

było z nimi konsultowane z jakiego materiału będzie zrobiona droga. Mieszkańcy nie chcą żwiru 

kiepskiej jakości. Lepiej zrobić 300 m porządnej drogi niż więcej ale kiepskiej.  

 

Do tego odniosła się pani Przewodnicząca Rady Gminy mówiąc, że jeżeli położymy kawałek drogi a 

inni mieszkańcy przyjdą i powiedzą, że się topią i nie mogą przejechać, to co im powiemy jak już nie 

będziemy mieli pieniędzy, żeby kupić nawet tego żwiru. Czy stać nas na takie drogi, o których marzą 

mieszkańcy? Mamy tego świadomość, że są w gminie drogi, gdzie się ludzie topią.  

 

Potwierdziła to Sołtys Zawad Wiesława Szumna wskazując  na fatalny stan drogi w Zawadach. Droga 

jest w dwóch miejscach nieprzejezdna. Sami mieszkańcy starają się naprawiać drogę własnymi siłami- 

kamieniami polnymi i żwirem ale niewiele to daje. Jak jest wypadek na „katowickiej” wszyscy 

rozjeżdżają tę drogę. Kiedy radnym był pan Kwiatkowski stale naprawiano drogi w Zawadach ale po 

drugiej stronie trasy.  

 

Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę  na fatalny stan drogi w Michałowicach, na Janowie do trasy na 

Białą Rawską i na Wycince Wolskiej. 

 

Radna Barbara Kowalska poinformowała o bardzo złym stanie drogi na Jakubowie- kiedy popada 

deszcz  rodzice nie mogą dzieci do szkoły dowieść.  

 

Pan Wójt wskazał, że drogi o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej są  robione tam gdzie jest dużo 

gospodarstw. Na Nowym Lindowie jest 14 gospodarstw a droga na wielu odcinkach ma różną  szerokość- 

4,3, 7 a miejscami 2 metry. Żwir, który wywoziliśmy na drogi był dobrej jakości, tam gdzie jego jakość 

była wątpliwa – był wymieniany.  Drogi - w Borszycach, odcinek drogi do Janowa, 2 km drogi na 

Nowym Lindowie, przez ubiegły rok nie rozeszły się a była chlapa. Regularnie są  też robione przeglądy 

gwarancyjne. W Nowym Lindowie w tym i ubiegłym roku w sumie zrobiono 3.5 km dróg żwirowych, 

gdyż drogi gruntowe po opadach były nie przejezdne. 

 

Radny Cezary Żukowski wskazał, że droga na Nowym Lindowie nie służy tylko mieszkańcom tych 14 

gospodarstw ale i mieszkańcom Białej Wsi. 

 

Pan Wójt zauważył, że drogi na Nowym Lindowie nie stanowią ciągu komunikacyjnego i koncza się przy 

granicy z sąsiednią Gminą Biała Rawska na łące. 

 

Radny Józef Mamczarek zauważył, że radny Cezary Żukowski był  radnym w radach  poprzednich 

kadencji i wtedy nie robiono tylu dróg co obecnie.  

 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zapytał o podstawę prawną zwiększenia środków na   

wynagrodzenia nauczycieli. 

Wyjaśnień udzieliła pani Ewa Pawlak, mówiąc, że zgodnie z art. 30 a ust. 1 w każdym roku 

kalendarzowym, w terminie do 31 grudnia organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 

terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli, w odniesieniu do średnich wynagrodzeń  oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Wysokość średniego wynagrodzenia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa znowelizowany art. 30 ust. 3 
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ustawy Karta Nauczyciela, jako wyrażony w procentach wskaźnik kwoty bazowej określanej corocznie w 

ustawie budżetowej. Otrzymywane wynagrodzenie nie zawsze przekłada się na to co nauczyciel powinien 

zarobić. Dla przykładu- nauczyciel mianowany zarabia 2 500,00 zł brutto a powinien od stycznia do 31 

sierpnia 3 136,00 zł miesięcznie, od września do grudnia 3 293,00 zł miesięcznie brutto. Jeżeli 

nauczyciele nie osiągną ustawowego poziomu wynagrodzenia należy wypłacić im wyrównanie. 

  

  

 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zauważył, że ustawodawca przyjął bardzo niesprawiedliwe 

rozwiązanie a na dodatek mało motywujące do pracy. Tyle było walki i rozróby o reorganizację oświaty, 

żeby wrócić do tego co było?  

 

Do opinii tej przyłączył się pan Wójt, który dodał, że jest to bardzo nie motywujące do pracy nauczycieli, 

gdyż nie zalezy od ilości i jakości pracy. Wyrównania to pewnego rodzaju szesnasta pensja w roku- 

nauczyciele otrzymują dodatek wiejski, socjalny i „trzynastkę”. Pan Wójt nadmienił, że  na Kongresie 

Związku Gmin Wiejskich postulowano by pensum w Polsce było na poziomie pensum w Niemczech- 24 

godzin tygodniowo dla nauczycieli przedmiotów ścisłych i języków, a dla nauczycieli wuefu 35 godzin. 

Powinno się uzależnić wysokość wynagrodzeń nauczycieli od liczby dzieci w klasach (klasa standartowo 

ma liczyć 24 uczniów a jest 17, to nauczyciel powinien zarobić 17/24: ma mniejszą ilość zeszytów do 

sprawdzenia i pilnuje mniejszej liczby dzieci) i tak jak postulowano na Kongresie Gmin Wiejskich, 

zlikwidować dodatek wiejski poprzez włączenie go do dodatku motywacyjnego. Karta Nauczyciela 

przyczynia się do stagnacji nauczania młodego pokolenia.  

 

Radna Zuzanna Dudziak stwierdziła, że przy przyjęciu takiego rozwiązania (uzależnienie wysokości 

wynagrodzenia od liczby uczniów i likwidacja dodatku wiejskiego) nie będzie miał kto uczyć dzieci w 

szkołach wiejskich. 

 

Pani Przewodnicząca zauważyła, że skoro ustawodawca przyjął takie a nie inne rozwiązanie to powinny 

za tym iść pieniądze.  

 

Radny Józef Mamczarek dodał, że niech nie dziwi, że samorządy likwidują szkoły.  

 

Sołtys Wędrogowa Bogusław Wieczorek zaproponował wystosowanie petycji protestacyjnej do Sejmu w 

tej sprawie. 

 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński dodał, że cały ciężar finansowy został przerzucony na samorząd 

terytorialny. Zastanawialiśmy się nad kwestią dożywiania dzieci  a z drugiej strony musimy przeznaczać 

bardzo duże sumy na wynagrodzenia dla nauczycieli. 

 

Radni nie zgłosili więcej  uwag do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania projektu i 

głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 12 radnych. 12 radnych głosowało za 

podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 

12 głosami. 

 

Następnie pani Przewodnicząca ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach.  

 

Ad. 9  

Po przerwie obrady zostały wznowione. Kolejny punkt to przedstawienie radnym sprawozdania z 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009. Sprawozdanie przedstawiła pani Ewa Pawlak – 

kierownik Gminnego Zespołu Oświaty. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad.10 
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Kolejny punkt to  przedstawienie informacji z analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych 

gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy.  

 

Przedstawienia analiz oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych dokonała Przewodnicząca Rady 

Gminy-informacja stanowi załącznik nr 4 do protokółu. 

 

Następnie pan Wójt przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 

kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. Informacja ta 

stanowi załącznik nr 5 do protokółu.  

 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wyraził opinię, iż to, że zdaniem Urzędu Skarbowego podane w 

oświadczeniach majątkowych wartości nieruchomości zostały zaniżone, jest wynikiem tego, że ich 

właściciele nie są rzeczoznawcami majątkowymi i nie mają wiedzy na temat wartości rynkowej 

nieruchomości.   

 

Pani Przewodnicząca poinformowała radnych, że korekty oświadczeń i wyjaśnienia należy składać do 

pani Sekretarz Teresy Słomy. 

 

Ad 11 

Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. W interpelacjach i zapytaniach głos zabrała głos radna 

Barbara Kowalska , która spytała,  dlaczego na uroczystość odsłonięcia przeniesionego pomnika ku czci 

poległych druhów Batalionu "Zośka" zaproszone zostały tylko dyrekcje dwu szkół- Szkoły Podstawowej 

w Kowiesach i Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, a pominięto panią dyrektor Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Turowej Woli? 

Pan Wójt wyjaśnił, że zaproszenia na uroczystość zostały wystosowane do obu pań dyrektorów gminnych 

placówek oświatowych i do pani prezes Stowarzyszenia Wsi Turowa Wola i Okolic, które to 

stowarzyszenie jest założycielem szkoły w Turowej Woli. Jeżeli jest potrzeba wystosowywania 

odrębnego zaproszenia dla dyrekcji Niepublicznej Szkoły w Turowej Woli będzie to robione przy okazji 

najbliższych uroczystości.  

 

Nie zgłoszono więcej zapytań wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.  

 

Ad. 12 

Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała uczestniczących w sesji z uchwałą Nr III/177/2009 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o  w sprawie opinii dotyczącej informacji Wójta Gminy 

Kowiesy o przebiegu wykonania  budżetu za I półrocze 2009 roku – załącznik nr 6 do protokółu.  

 

Sołtysom zostały rozdane do umieszczenia na tablicach ogłoszeń: 

 Informacja w sprawie kredytów klęskowych 

 Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych (stare meble, lodówki i zamrażarki) 

Sołtys Jeruzala – Wólki Jeruzalskiej Ryszard Widuliński  spytał, dlaczego nie będą odbierane opony? 

Pan Wójt odparł, że odpady tego typu zawsze stanowią problem (na dzień dzisiejszy nie ma 

zainteresowania odbiorców /cementownie/ i firmy odbierające mają na bazach zeskładowane całe hałdy 

opon) i zapewnił, że porozmawia z kierownictwem firmy odbierającej o możliwość odbioru opon w 

przyszłości. Pan Wójt dodał, że z powodu problemów z utylizacją sprzętu RTV na razie nie będzie on 

odbierany. 

 Informacja o ogłoszeniu przez LGD „Kraina Rawki” terminu składania wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach działania "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Odnowa i rozwój wsi", objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   

 

Nie zostało zgłoszone więcej wniosków. 
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Ad. 13 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXIX Sesji Rady 

Gminy Kowiesy V kadencji. 

 

Zakończenie sesji godz. 16
ºº

. 

 

Protokołowała:              Przewodnicząca 

                                                                                                 Rady Gminy Kowiesy 

Anna Kałamajska- Nowak 

      /-/ Janina Rybicka 

 

 


