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P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 

 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 9 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Kowiesy 

 

Początek Sesji -  godzina 13 
00 

Zakończenie - godzina    14³
0 

Ustawowy stan radnych:      15 

Faktyczny stan radnych:  do godz. 14 ºº - 15 

                                                    po godz. 14 ºº - 13 

  

 

W sesji uczestniczyło na początku 15 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do 

protokołu), w czasie trwania obrad stan radnych zmniejszył się do 13 - z powodu ważnych spraw 

prywatnych salę obrad opuścili: radna Zuzanna Dudziak i radny Józef Mamczarek.  

 

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 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad.  

 

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

 

Ad. 4 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok. Omówienia projektu 

dokonała pani Beata Heleniak- Skarbnik Gminy, która   wyjaśniła, że zmiany  budżetu polegają na: 

 zwiększeniu dochodów o 25 000,00 zł- otrzymana pomoc finansowa z Województwa 

Łódzkiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do wozu strażackiego OSP Turowa Wola 

 i przyjęciu dochodów w wysokości 80 000,00 zł otrzymanych ze sprzedaży nieruchomości w 

Paplinie z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Lisna (planuje się zakupić samochód 

za 130 000,00 zł).  

Ponieważ uzyskano promesę z Wojewódzkiego Zarządu OSP określającą dofinansowanie samochodu 

do wysokości 50 000,00 zł, to 80 000,00 zł musimy zabezpieczyć jako wkład własny by można było 

ogłosić przetarg. Ponadto czynione są starania o dofinansowanie wkładu własnego przez WFOŚiGW 

w Łodzi.  
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Pan Wójt dodał, że na początku roku Zarząd OSP Lisna złożył wniosek na dofinansowanie zakupu 

lekkiego wozu strażackiego typu Gazela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi i 

WFOŚiGW w Łodzi.  WFOŚiGW przyznał OSP Lisna 36 000,00 zł dotacji- 40 % kosztów zakupu, 

natomiast Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi  nie przychylił się do naszego 

wniosku- dofinansowywano wtedy jedynie zakup średnich i ciężkich samochodów strażackich, a 

naszej gminy na zakup takiego wozu nie stać i nie jest on OSP Lisna potrzebny. W związku z tym, że 

nie udało nam się pozyskać brakujących 60 % zrezygnowano z przyznanej dotacji. Kolejnym krokiem 

było wystąpienie do Zarządu Głównego OSP w Warszawie o przyznanie środków z rezerwy Zarządu 

Głównego. Zarząd Główny udzielił informacji, że środki będą dostępne w przypadku rezygnacji z 

zakupów przez inne jednostki (realizacja zadania z listy rezerwowej Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 

RP w Łodzi). Również OSP Wola Pękoszewska złożyła wniosek o dofinansowanie do Funduszu 

Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników w kwocie 50 000,00 zł na zakup zestawu 

ratownictwa drogowego. Z tego funduszu pozyskano kwotę 10 000,00 zł. Podjęliśmy też rozmowy z 

zarządem PZU Inspektorat w Skierniewicach dotyczące ww zakupów. Do tej pory nie otrzymaliśmy 

jednak żadnej konkretnej odpowiedzi. Pan Wójt poinformował, że na zakup samochodu dla OSP Lisna 

zostanie  ogłoszony w tym tygodniu przetarg, jeżeli Rada Gminy przychyli się do wniosku zmian w 

budżecie. 

 

Radny Zbigniew Niewczas zapytał, jakiego typu będzie  to samochód strażacki? 

 

Pan Wójt wyjaśnił, że będzie to lekki wóz pożarniczy typu Gazela z tzw. szybkim natarciem, diesel, z 

pełnym wyposażeniem, z wszystkimi wymaganymi atestami. Tego typu wóz strażacki został 

zakupiony przez Gminę Skierniewice dla OSP Mokra, z tym że 1/3 kosztów zakupu pokryła sama 

jednostka (za środki uzyskane z wynajmu sali na przyjęcia weselne). Pan Wójt dodał, że  wozy 

strażackie typu Gazela niezabudowane kosztują ok. 50 000,00- 60 000,00 zł.  

 

Nie zostało  zgłoszone  więcej pytań  do projektu, wobec tego przystąpiono do  odczytania projektu 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. 5 

Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.  

 

Radny Krzysztof Wieczorek zasygnalizował problem z oświetleniem ulicznym we Franciszkowie- 

lampy palą się przez całą noc, radna Renata Owczarska  poinformowała o migającym oświetleniu 

ulicznym w Jeruzalu, radny Józef Mamczarek zgłosił taki sam problem z oświetleniem ulicznym na 

działkach w Kowiesach, radna Barbara Kowalska poinformowała o niedziałającej lampie 

oświetleniowej w Chojnatce koło pani Olejnik, wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński 

poinformował o niedziałającym oświetleniu ulicznym w Starym Wylezinie, radna Zuzanna Dudziak 

zasygnalizowała, że w Woli Pękoszewskiej niektóre lampy emitują światło o innej barwie.  

 

Pan Wójt wyjaśnił, że tego typu problemy z oświetleniem ulicznym występują w przypadku kończącej 

się żywotności lamp lub przy dużym obciążeniu linii. Wszelkiego typu usterki należy zgłaszać do pani 

Anny Gwardyńskiej.  

 

Radny Wiktor Machałowski podziękował w imieniu mieszkańców Nowego Wylezina za 

wyrównanie drogi. Zastrzeżenia radnego budziły następujące kwestie:  

 materiał (4 wywrotki) został wywieziony na odcinki drogi, gdzie nie było dużych uszkodzeń 

nawierzchni- być może zabrakło już materiału na te najbardziej zniszczone odcinki 

 nie był przy tym obecny robotnik gospodarczy 

 brak reakcji panów wykonujących prace na uwagi dotyczące rozmieszczenia nawiezionego 

materiału 
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Pan Wójt wyjaśnił, że prace były wykonywane  w sobotę, gdyż wcześniej ustalone terminy nie mogły 

być dotrzymane z uwagi na bardzo złe warunki pogodowe. Ponieważ nie było jeszcze rozliczenia z 

wykonawcą pan Wójt nie był wstanie powiedzieć ile dokładnie materiału zostało wywiezione na drogę 

w Nowym Wylezinie. Pan Wójt wyjaśnił, że nasz robotnik gospodarczy nie mógł być obecny przy 

pracach na drodze w Nowym Wylezinie, gdyż  miały one  miejsce w sobotę. Natomiast w tygodniu, 

gdy wywożono materiał na drogi we Franciszkowie i na Wycince Wolskiej był przy tym obecny.  

 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zauważył, że przy nawiezieniu materiału na drogi i 

wyrównywaniu powinien być obecny sołtys, który ma najlepsze rozeznanie i wie, które odcinki dróg 

wymagają napraw.   

 

Potwierdziła to radna Krystyna Oziębło, która wskazała, że to sołtys każdorazowo kwituje  ilość 

wywiezionego materiału.  

 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński, odnosząc się do ostatniego artykułu zamieszczonego w 

Głosie Skierniewic i okolic poświeconemu problematyce dróg na terenie naszej gminy, wyraził 

przekonanie, że wszystkie kwestie problematyczne dotyczące dróg (i nie tylko) powinny być 

dogłębnie przeanalizowane i omawiane na posiedzeniach komisji rady gminy.  

 

Do opinii tej przyłączyli się: pani Przewodnicząca i radny Cezary Żukowski.  

 

Radny Zbigniew Niewczas, wskazując na bardzo zły stan nawierzchni drogi Wędrogów-Paplin-

Jeruzal, zapytał, czy mamy jakiś wpływ na powiat w kwestii remontów dróg powiatowych na terenie 

naszej gminy?  

 

Pan Wójt odpowiedział, że w lipcu br. Pani Przewodnicząca Rady Gminy wystosowała do Rady 

Powiatu Skierniewickiego pismo z prośbą, by odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez 

Skarb Państwa prawa własności nieruchomości Powiatu przeznaczonych na rozbudowę DK nr 8 do 

parametrów S-8, przeznaczyć na remont drogi powiatowej nr 1335E w miejscowościach Kowiesy i 

Chojnata. Zarząd Powiatu na posiedzeniu 24 lipca pozytywnie ustosunkował się do tej prośby. 

Otrzymaliśmy pisemne zapewnienie, że po otrzymaniu odszkodowania Zarząd Powiatu będzie 

wnioskował do Rady Powiatu o przeznaczenie otrzymanej kwoty na remont  dróg powiatowych na 

terenie naszej gminy. Ponieważ nie ma w radzie powiatu radnego z naszego terenu, który  by dbał o 

nasze interesy, nie możemy liczyć na to, że w najbliższym czasie będą na naszym terenie 

przeprowadzane jakiekolwiek (powiatowe) inwestycje drogowe. Będą jedynie wykonywane remonty. 

Oprócz rozmów z władzami powiatu prowadzonymi przez pana Wójta, z petycjami dotyczącymi 

remontów dróg powiatowych mogą występować też sami mieszkańcy. Pan Wójt dodał, że będzie 

obecny na sesji Rady Powiatu, na której będzie uchwalana uchwała budżetowa. 

 

Po omówieniu tej kwestii za zgodą pani Przewodniczącej z powodu ważnych spraw prywatnych  salę 

obrad opuścili- radna Zuzanna Dudziak i radny Józef Mamczarek.  

 

Ad. 6 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  

Pan Wójt poinformował radnych, że nasz wniosek na remont nawierzchni drogi w Chrzczonowicach 

składany do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Schetynówka) przeszedł 

pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej ale znalazł się dopiero na 53 pozycji  tzw. listy 

rezerwowej. W związku z tym pan Wójt zwrócił się do radnych z prośbą o podjęcie decyzji, którą 

drogę w Chrzczonowicach remontować w przyszłym roku z TFOGR: 

  od DK nr 8 do kapliczki (1950 mb)- położenie nawierzchni asfaltowej, koszt ok. 503 000,00 

zł (tę, na której remont wnioskowaliśmy do Schetynówki) 

 czy koło p. Bieleckiego do Wylezina Starego (2210 mb)-destrukt na podbudowie żwirowej, 

koszt ok. 460 000,00 zł. 
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Radny Andrzej Krajewski przedstawił opinię mieszkańców wsi Chrzczonowice- mieszkańcy tej wsi 

chcą by wyremontowana została droga biegnąca przez wieś. Jeżeli poprawimy jej nawierzchnię będzie 

służyła przez długie lata. Na tę drugą drogę (koło p. Bieleckiego) destrukt można wywieźć w 

następnej kolejności.  

 

Odniósł się do tego wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński, mówiąc, że radny Andrzej Krajewski 

przedstawia opinię 5 gospodarstw. Na sprawę należy spojrzeć w szerszym ujęciu- droga koło pana 

Bieleckiego będzie służyła mieszkańcom obu wsi.  

 

Pani Przewodnicząca dodała, że należy też wziąć pod uwagę fakt, że drogą tą będzie realizowany 

dowóz szkolny dzieci i młodzieży w okresie prac remontowych trasy nr 8. 

 

Radny Michał Bednarek zauważył, że droga przez wieś Chrzczonowice będzie drogą „ślepą” dopóki 

po remoncie trasy nie powstaną drogi rokadowe.  

 

Pan Wójt dodał, że po modernizacji DK nr 8 do parametrów S-8 nie będzie już bezpośrednich 

wyjazdów na trasę- aby włączyć się do ruchu trzeba będzie drogami dojazdowymi dojechać do 

węzłów Kowiesy lub Babsk. W czasie prac remontowych będzie  wyłączony  z ruchu jeden pas jezdni 

na odcinku Huta Zawadzka- Babsk. Na drugim pasie będzie się odbywał ruch w obu kierunkach- 

biorąc pod uwagę natężenie ruchu pojazdów tworzyć się będą gigantyczne korki.  

 

Radny Andrzej Krajewski wyraził opinię, że droga koło pana Bieleckiego będzie  w zasadzie 

obwodnicą do wylezińskich pól. A przecież jest alternatywne rozwiązanie- wystarczy wykupić grunt 

od pana Dudzinskiego a i sam radny ma tam 2 ha ziemi i też może grunt sprzedać. 

 

Pan Wójt zauważył, że w takim przypadku koniecznym będzie zmiana przeznaczenia działek i zmiany 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w planie przestrzennego 

zagospodarowania gminy- dopełnienie procedur zajmie aż 3 lata a drogę trzeba zrobić w przyszłym 

roku.  Drogi przy p. Lubiejewskich nie uda nam się wyremontować ze środków TFOGR, gdyż  część 

drogi należy  do sąsiedniej gminy a ponadto droga ta ma w większości szerokość 3 metrową. W 

przypadku drogi koło p. Bieleckiego jedynie odcinek 520 m przy 3 działkach ma szerokość 4 m.  

 

Radny Krzysztof Wieczorek wyraził przekonanie, że to mieszkańcy wsi powinni zadecydować, którą 

drogę remontować.  

 

Odniosła się do tego pani Przewodnicząca, która wskazała, że jak będziemy się pytać mieszkańców o 

te drogi to nic nie zostanie zrobione. Będzie tak jak w przypadku drogi pana Kryńskiego- spotkania z 

mieszkańcami nie dały żadnego rezultatu. To rada powinna podjąć decyzję. Pani Przewodnicząca 

dodała, że chociaż priorytetem jest dowóz dzieci do szkół to inne drogi przecież będą też na bieżąco 

remontowane.  

 

Radny Andrzej Krajewski zwrócił uwagę, na to, że droga koło p. Bieleckiego jest rzadko 

uczęszczana. 

 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wyraził opinię, że jeżeli droga ta zostanie wyremontowana 

to mieszkańcy z całą pewnością będą z niej korzystać. To przecież kwestia przyzwyczajenia, którą 

drogą się jeździ.  

 

Pan Wójt zwrócił się do radnych o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

 

Za remontem drogi koło p. Bieleckiego opowiedziało się 11 radnych. Radni Krzysztof Wieczorek i 

Wiktor Machałowski wstrzymali się od głosu.  
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Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zwrócił się do pana Wójta z prośbą o przygotowanie 

zestawienia inwestycji drogowych z okresu ostatnich 7 lat z podziałem na poszczególne sołectwa wraz 

z wyszczególnieniem kosztów tych inwestycji. 

 

 

Pan Wójt zapytał radnego i jednocześnie sołtysa Paplina, Zbigniewa Niewczas o możliwość 

zorganizowania 23 listopada o godz. 16ºº zebrania wiejskiego we wsi Paplin dotyczącego 

sporządzenia Planu Odnowy Miejscowości, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku na 

dofinansowanie przebudowy budynku OSP na cele społeczno-kulturalne mieszkańców wsi. 

 

Radny zapewnił, że zebranie takie zostanie zorganizowane. 

 

Pan Wójt zapytał radnego Zbigniewa Niewczas, czy zostało mu dostarczone ogłoszenie o zamiarze 

sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa  gruntów w Paplinie? 

 

Radny potwierdził otrzymanie ogłoszenia. 

 

Pan Wójt poinformował, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych 

nieruchomości w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, winny w terminie 35 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia tj. do 9 grudnia 2009 roku, złożyć stosowny wniosek z dokumentami 

potwierdzającymi jego zasadność.  

 

Radny Andrzej Krajewski zapytał o konieczność przeprowadzenia zebrania wiejskiego w 

Chrzczonowicach odnośnie 2 działek na terenie sołectwa, które stały się mieniem komunalnym.  

 

Pan Wójt zaproponował zoorganizowanie zebrania po podpisaniu  ze starostwem powiatowym aktu 

notarialnego darowizny na cele publiczne. 

 

 

Nie zostało zgłoszone więcej wniosków. 

 

Ad. 7 

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

Gminy Kowiesy V kadencji. 

 

Zakończenie sesji godz. 14
³º
. 

 

Protokołowała:              Przewodnicząca 

                                                                                                 Rady Gminy Kowiesy 

Anna Kałamajska- Nowak 

      /-/ Janina Rybicka 

 

 

 

 

 

 

 


