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P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2009 

 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Kowiesy 

 

Początek Sesji godzina  13 
00 

Zakończenie godzina     15 
00 

 

Ustawowy stan radnych   - 15 

Faktyczny stan radnych   - 15 

 

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

protokołu) 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 i pani Teresa Słoma- Sekretarz 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 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  XXXI Sesji Rady Gminy. 

5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Kowiesy 

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla 

dzieci zamieszkałych na terenie gmin powiatu Skierniewickiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 

2010. 

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

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 
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12. Zamknięcie obrad.  

 

Nie zgłoszono wniosku o zmianę porządku obrad wobec czego przystąpiono do kolejnego 

punktu.  

Ad. 4 

W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu  z XXXI Sesji Rady Gminy  z 

dnia 27 listopada 2009 r.  Z uwagi na fakt, iż  protokół był przesłany w materiałach  treści  nie 

odczytywano. Przy braku uwag 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: 

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych: 

1. Odebrano prace modernizacyjne drogi w Chrzczonowicach- całkowity 

koszt wyniósł ok. 225 tys. zł. Wartość darowizn (kamień polny i gruz 

betonowy) określa się  na kwotę ok. 50 tys. zł. 

2. Odebrano prace remontowe przy budynku garażu dla policji i opieki 

społecznej. 

3. Został przygotowany i złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

na dofinansowanie w ramach PROW w osi „ Odnowa i rozwój wsi” 

wniosek na rozbudowę i modernizację remizy OSP w Paplinie na 

potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi. Wartość 

kosztorysowa robót to ponad 1 mln zł. Kwota dofinansowania – 500 

tys. zł. Realizacja inwestycji planowana jest na 2011 rok. 

4. Gmina Kowiesy złożyła dwa wnioski do LGD „Kraina Rawki” w 

ramach małych projektów na budowę placów zabaw dla dzieci- w 

Jeruzalu przy przedszkolu i  w Woli Pękoszewskiej przy boisku 

sportowym. Oba wnioski uzyskały pozytywną ocenę Rady 

Programowej LGD „Kraina Rawki” i teraz trafią do Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi. Zakładana realizacja to maj 2010 roku. W 

tym miejscu Pan Wójt podkreślił, że wszystkie trzy wnioski zostały 

przygotowane przez panią Teresę Słomę – Sekretarz Gminy, panią 

Beatę Heleniak - Skarbnika Gminy i panią Annę Gwardyńską- 

Specjalistę ds. planowania przestrzennego i inwestycji, którym to 

paniom pan Wójt bardzo gorąco podziękował za trud włożony   w ich 

przygotowanie. 

5. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na modernizację i 

rozbudowę budynku OSP Jeruzal na potrzeby społeczno-kulturalne 

mieszkańców wsi. Termin realizacji zadania do II dekady sierpnia 2010 

roku. 

6. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej w 

ramach działania V.4 „Infrastruktura kultury” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 

dla inwestycji pn.” Budowa wiejskiego domu kultury w Woli 

Pękoszewskiej”. Nabór wniosków będzie w marcu 2010 roku. 

Planowana realizacja zadania- 2012-2013. 



Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 28 grudnia 2009 roku. 

 

3 
 

7. Dofinansowanie dla OSP Lisna na zakup lekkiego samochodu 

gaśniczego od Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie w całej 

kwocie 50 tys. zł zostało zrealizowane. Dodatkowo druhom strażakom 

uzyskało się pozyskać z WFOŚiGW w Łodzi dotację w kwocie ponad 

24 tys.  Tak więc udział gminy w zakupie samochodu strażackiego 

wyniesie poniżej 50% kosztów zakupu. 

8. Trwa realizacja zakupu wyposażenia samochodu pożarniczego dla OSP 

Turowa Wola. W terminie zostanie rozliczona otrzymana z Urzędu 

Marszałkowskiego dotacja.  

II. Sprawy bieżące: 

1. Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Łódzkiego z 

Kapitału Ludzkiego z działania 9.1.2 „Dobry start-lepsza przyszłość 

dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy”. Kwota finansowania to 454 

tys. zł z realizacją od listopada 2009 roku do października 2011 roku. 

W tym roku za realizację 2 miesięcy zostanie wydatkowane około 45 

tys. 

2. Otrzymaliśmy drugą transzę dofinansowania na wypłatę rolnikom 

akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. W tym roku rolnicy w 

całej Polsce złożyli wnioski na kwotę ponad 600 mln zł. W budżecie 

państwa była zaplanowana na ten cel kwota 500 mln zł dlatego rząd z 

rezerwy zwiększył kwotę dotacji. Do końca tego roku pieniądze 

zostaną przelane na konta wnioskodawców.  

3. Otrzymana kwota na stypendia socjalne od Wojewody Łódzkiego 

wyniosła 7 323,00 zł i została rozdysponowana w następujący sposób: 

- przy dochodzie do 87,75 zł na osobę – 167 zł (8 stypendiów), 

- przy dochodzie do 175,50 zł na osobę – 130 zł (4 stypendia), 

- przy dochodzie do 263,25 zł na osobę – 100 zł (21 stypendiów), 

- przy dochodzie do 351 zł na osobę – 73zł (46 stypendiów). 

                                     Wnioski o stypendia rodzice składali we wrześniu tego roku. 

4. Została podpisana umowa z Prezesem Łódzkiego PFRON na 

dofinansowanie z programu „Uczeń na wsi” na kwotę 20 091,00 zł z 

realizacją do 20 czerwca 2010 roku.  

5. Zostało podpisanych 11 aktów notarialnych na przyjęcie darowizn w 

obrębach geodezyjnych Paplin i Paplinek na poszerzenie drogi gminnej 

115153 E. Pozyskaliśmy łącznie 0,2216 ha. 

6. Na sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 10 grudnia 

uroczystość podsumowująca X Powiatowy Konkurs Polska Wigilia. W 

tym roku uczestnicy konkursu przygotowywali własnoręcznie kartkę 

świąteczną w dwóch grupach wiekowych szkoły podstawowej i 

gimnazjum. Na konkurs napłynęło ponad 250 prac. Nagrody książkowe 

zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Skiwerniewicach i 

LGD „Kraina Rawki”. Program artystyczny przedstawiło Publiczne 

Gimnazjum w Jeruzalu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: 

Ksiądz Proboszcz Parafii Chojnata Henryk Gronkiewicz, pan Artur 

Bagieński- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, pan Jarosław 

Liński- Wicestarosta Powiatu Skierniewickiego, pani Janina Rybicka- 

Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy, pani Zuzanna Dudziak – 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy, panie 

Prezes Stowarzyszeń z terenu gminy Kowiesy, panie Dyrektor szkół z 

terenu Gminy Kowiesy oraz opiekunowie uczestników konkursu. 
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Konkurs i uroczystość podsumowująca zostały zorganizowane przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Kowiesach (w tym miejscu pan Wójt 

serdecznie  podziękował pracownikom biblioteki za organizację 

konkursu i  uroczystości). 

III. Wyjazdy służbowe: 

1. W dniu 1 grudnia wspólnie z Zarządem OSP Lisna i panią Marią 

Odziemkowską byliśmy w Kielcach w firmie pana Chmiela, która 

wygrała przetarg na dostawę Gazeli dla OSP Lisna, gdzie obejrzeliśmy 

Gazelę przystosowaną dla potrzeb strażaków. 

2. W piątek 4 grudnia byłem w Łodzi na: 

 konferencji organizowanej przez Urząd 

Marszałkowski w Łodzi w sprawie programu Kapitał Ludzki, 

gdzie omówiono wydatkowanie środków finansowych oraz plan 

naboru wniosków na poszczególne działania w latach 

następnych, 

 na podpisaniu umowy z Prezesem Łódzkiego 

Oddziału PFRON, 

 na podpisaniu umowy z Marszałkiem 

Województwa Łódzkiego w ramach Kapitału Ludzkiego 

działanie 9.1.2. 

3. Wspólnie z panem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Januszem 

Brzezińskim i Radą Sołecką braliśmy udział w spotkaniu w Starym 

Wylezinie w zlewni mleka z właścicielem działki panem Zdzisławem 

Konarskim w sprawie nabycia tej działki do Gminnego Zasobu 

Komunalnego. Działka ma powierzchnię 1000 m², właściciel wycenił 

jej wartość na 20 tys. zł, czyli 20 zł za m². Zapoznaliśmy się również ze 

stanem technicznym budynku budynku zlewni mleka. Jest to obiekt, w 

którym od lat nie wykonywano bieżących napraw i jest mniejszy od 

zlewni mleka w Jeruzalu. OSM Skierniewice życzy sobie za budynek 

ponad dwa razy więcej niż za zlewnię w Jeruzalu. Właściciel działki 

otrzymał na piśmie, że wartość działki jest o 100% za wysoka. 

4. W dniu 11 grudnia brałem udział w konferencji organizowanej przez 

Centrum Prawa Bankowego i Informacji dla Jednostek Samorządu 

Terytorialnego. Na konferencji wskazano m.in., że: 

 Polska zrezygnowała z Planu Marshala w 

latach 1947-1952  a miała otrzymać według obecnego 

przelicznika 50 mln euro ( połowa tych środków trafiła 

wówczas do RFN), 

 aby w Polsce nie były odczuwalne skutki 

kryzysu gospodarczego wzrost gospodarczy  PKB powinien być 

na poziomie 3,5% (z uwagi na sztywne wydatki budżetu 

państwa, które stanowią 73% budżetu), 

 50% PKB w Polsce tworzą firmy prywatne 

zatrudniające do 9 osób, 

 co roku jest około 19 tys. transakcji 

kredytowych zawieranych za pomocą skradzionych dowodów 

osobistych; zagubienie dowodu osobistego należy zgłosić w 

banku, w którym ma się konto osobiste- umieszczenie w 

ogólnopolskiej bazie numeru skradzionego dokumentu 
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uniemożliwia zaciągnięcie za jego pomocą kredytów przez inne 

osoby, 

 obecnie w Polsce 39 osób na 1000 

mieszkańców nie realizuje spłaty zobowiązań pobranych 

kredytów. 

5. 15 grudnia brałem udział w konferencji zorganizowanej przez panią 

Kurator Województwa Łódzkiego w pałacu w Woli Chojnacie. W 

konferencji udział wzięli: pani Krystyna Ozga- Wicewojewoda Łódzki, 

Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu 

podległego Delegaturze Kuratorium w Skierniewicach. Na konferencji 

przedstawiono zmiany w podziale kompetencji między kuratorium a 

organem prowadzącym szkoły. Są to zmiany, które weszły w życie pod 

koniec tego roku lub wchodzą z początkiem 2010 roku. Protokoły z 

wizytacji i kontroli w szkołach będą publikowane na stronach 

internetowych kuratorium. Realizacja programu „Radosna szkoła” idzie 

wolno z uwagi na brak pieniędzy w budżecie MEN. Dopiero miesiąc 

po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw budżetu państwa na 2010 rok 

będziemy wiedzieć, które szkoły dostały się na listę projektów w 2010 

roku. Gmina Kowiesy zgłosiła do programu Szkołę Podstawową w 

Kowiesach- chcemy uzyskać wyposażenie dla klas 1-3 (w 100% 

finansowane z programu) i ulepszyć plac zabaw dla dzieci ( 50% 

dofinansowania). 

6. W dniu 16 grudnia brałem udział w Radzie Programowej 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach. W 

posiedzeniu Rady brał udział pan Deluga – Zastępca Dyrektora 

Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie 

Marszałkowskim w Łodzi z uwagi na to, że od 1 sierpnia br. parki 

krajobrazowe przeszły pod kompetencje Marszałka Województwa. W 

Radzie Programowej Bolimowskiego Parku Krajobrazowego   jest 

obecnie trzech wójtów ( z Bolimowa, Puszczy Mariańskiej i Kowies) 

oraz przedstawiciel lasów Państwowych, którzy stanowią swoistą 

przeciwwagę dla ekologów, pilnując by nie włączano nowych 

obszarów do parku krajobrazowego oraz nie rozszerzano obszarów 

Natura 2000.  

7. 21 grudnia brałem udział wspólnie z panią radną Krystyną Oziębło w 

posiedzeniu Rady Programowej LGD ”Kraina Rawki”, gdzie miała 

miejsce ocena wniosków złożonych na konkurs w ramach tzw. małych 

projektów ( kwota przeznaczona do rozdysponowania w ramach 

konkursu to 220 tys. zł.). Zostało złożonych 10 wniosków na łączną  

kwotę 201  tys. zł. Od godzin południowych brałem udział w XXXVIII 

sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, gdzie m.in. przyjęto Program 

Ochrony Środowiska i Plan Gospodarowania Odpadami dla Powiatu 

Skierniewickiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016. 

Po zamknięciu obrad miało miejsce spotkanie opłatkowe.  

 

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami. 

Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi za przedstawienie informacji oraz  w 

imieniu Rady Gminy Kowiesy złożyła podziękowania za pracę zespołowi przygotowującemu  
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wnioski o dofinansowanie gminnych projektów. W związku z brakiem pytań ze strony 

radnych pani Przewodnicząca  przeszła do kolejnego punktu obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ad. 6 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Kowiesy. Omówienia projektu dokonała 

pani Sekretarz – Teresa Słoma, która wskazała, że w związku z faktem, iż nie planuje się 

zmiany taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Kowiesy, Urząd Gminy 

Kowiesy wystąpił z wnioskiem o przedłużenie czasu obowiązywania taryf zatwierdzonych 

uchwałą nr XXI/107/08 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 listopada 2008 roku. Ustawa z dnia 7 

czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) daje radzie gminy uprawnienie 

do przedłużenia obowiązywania taryf na okres nie dłuższy niż 1 rok. Wobec czego zasadne 

jest podjęcie przedmiotowej uchwały.   

Radni nie zgłosili żadnych uwag 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. 7 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci 

zamieszkałych na terenie gmin powiatu Skierniewickiego. Omówienia projektu dokonała pani 

Sekretarz – Teresa Słoma, która wskazała, że przedmiotem uchwały jest udzielenie Powiatowi 

Skierniewickiemu pomocy finansowej w kwocie 1680,00 zł na zadanie polegające na 

organizowaniu i koordynowaniu porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 

tego powiatu. Środki finansowe będą zabezpieczone w budżecie gminy w postaci dotacji 

celowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowywanie 

własnych zadań bieżących.  

Radni nie zgłosili żadnych uwag 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. 8 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na rok 2010. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej, która wskazała, że  komisja rewizyjna corocznie przedstawia plan pracy na rok 

następny, który podlega zatwierdzeniu przez radę gminy. Następnie pani Przewodnicząca 

przedstawiła proponowany plan pracy komisji na 2010 rok: 

I. Plan i zakres kontroli Komisji Rewizyjnej 

 

1. Kontrole problemowe: 
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2. Kontrole sprawdzające w zakresie przeprowadzonych kontroli- cały rok. 

 

II. Plan działania Komisji Rewizyjnej w zakresie zgodnym z ustawą o 

samorządzie gminnym. 

 

1. Ocena wykonania budżetu po zakończeniu roku budżetowego i wystąpienie z 

wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium 

wójtowi. 

2. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.  

 

Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dodała, że sprawozdanie z przeprowadzonych 

zgodnie z planem kontroli zostanie przedstawione na pierwszej sesji rady gminy w styczniu 

2011 roku.  

 

Radni nie zgłosili żadnych uwag 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.9 

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

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

zmiany budżetu polegają na: 

 przyjęciu dotacji w kwocie 19 787,87 zł – II transza na wypłatę rolnikom zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 

 przyjęciu środków w kwocie 17 370,00 zł pochodzącej z rezerwy subwencji 

oświatowej (refundacja kosztów remontów wykonanych w Szkole Podstawowej w 

Kowiesach), 

 przyjęciu  dotacji rozwojowej z UE- program PO KL na zajęcia pozalekcyjne w 

szkołach  z terenu naszej gminy ( program realizowany w latach 2009-2011, łączna 

dotacja pozyskana na ten cel to 454580,00 zł, w 2009 roku do wykorzystania 

45 458,00 zł), 

Placówka 

kontrolowana 

Zakres kontroli Termin 

kontroli 

Gminna 

Komisja do 

spraw 

Rozwiązywania  

Problemów 

Alkoholowych 

Wykorzystywanie środków finansowych z  zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi. 

I półrocze 

2010 roku 

Urząd Gminy 

Kowiesy  

Kontrola przetargów dotyczących inwestycji 

współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej 

przeprowadzonych  w 2009 roku. 

II półrocze 

2010 roku 
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 przesunięciu środków w kwocie 2 145,00 zł na rozbudowę i modernizację remizy 

OSP w Paplinie na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi- niezbędne 

wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej do wniosku o dofinansowanie 

projektu (środki przesuwa się w ramach działu), 

 przesunięciu środków  w ramach działu Oświata na łączną kwotę 5 878,00 zł 

(głównie w ramach dotacji udzielonych dla niepublicznych placówek oświatowych). 

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

uchwały 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.  

Następnie Pani Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.   

Ad.10 

Po przerwie obrady zostały wznowione. Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. W 

interpelacjach i zapytaniach  jako pierwszy głos zabrał Wiceprzewodniczący Janusz 

Brzeziński, który poinformował radnych, że istnieje możliwość pozyskania do Gminnego 

Zasobu Mienia Komunalnego  budynku byłej szkoły w Starym Wylezinie wraz z częścią  

działki- 30 arów z 1,40 ha, na której ten budynek się znajduje. Przedmiotowa nieruchomość  

została sprzedana  przez Radę Gminy Kowiesy II Kadencji (wiele składników mienia 

komunalnego zostało wtedy sprzedane „dla dobra gminy”- m. i.n szkoła w Starym Wylezinie i 

agronomówka w Kowiesach) a teraz pojawiła się szansa na jej odkupienie od  właścicielki 

pani I. Stańczak. Radny podkreślił, że budynek ten mógłby zostać przeznaczony na świetlicę 

wiejską- miejsce spotkań i zebrań mieszkańców Starego Wylezina. Na ten cel zostałyby 

przeznaczone środki z funduszu sołeckiego a mieszkańcy sołectwa przeprowadziliby 

niezbędne prace remontowe nieodpłatnie.  

Za pozyskaniem  przedmiotowej nieruchomości opowiedzieli się: radne Zuzanna Dudziak, 

Iza Wieczorek i  radny Cezary Żukowski.  

Radny Andrzej Krajewski zapytał o cenę przedmiotowej nieruchomości. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński odpowiedział, że właścicielka wyceniła budynek  

wraz z gruntem na 70 tys. zł.  

Radny Krzysztof Wieczorek zauważył, że jest to korzystniejsza oferta niż ta którą 

przedstawił właściciel byłej zlewni mleka.  

Pan Wójt wyjaśnił, że budynek po byłej szkole o wymiarach 10x13 metrów posiada  dwie, 

duże połączone ze sobą sale i dwa mniejsze pomieszczenia oraz łazienkę i miejsce na 

kotłownię. Jest też przyłącze wodociągowe i szambo. Budynek jest zlokalizowany w środku 

miejscowości. Został  zbudowany na przełomie lat 50 i 60 z bali z poprzedniego budynku 

urzędu gminy. Z uwagi na duży mróz i obfite opady śniegu nie udało się ocenić stanu więźby 

dachowej. Od właścicielki wiemy, że  w budynku zostały wymienione okna i zmieniona 

instalacja elektryczna z gniazdem siłowym. Dla porównania budynek byłej zlewni mleka 

został wybudowany na przełomie lat 60 i 70 z pustaka leszowego. Podłogi wykonano z płytek 

i lastryka a z uwagi na   przeznaczenie budynku zostały one zespadkowane.  
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Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zwrócił się do radnych z prośbą, aby wyrazili zgodę 

na przeprowadzenie przez Wójta gminy rozmów mających na celu pozyskanie budynku po 

byłej szkole w Starym Wylezinie wraz z częścią  działki. 

Zgodę wyraziło 15 radnych. 15 radnych głosowało za, nikt nie głosował przeciw, nikt od 

głosu się nie wstrzymał.   

Radny Krzysztof Wieczorek zapytał, czy na dzisiejszą sesję została zaproszona pani 

Bogumiła Połeć- Prezes GS-u? Miał być przecież ustalony harmonogram zebrań z 

mieszkańcami poszczególnych sołectw, na których to mieszkańcy mieli się wypowiedzieć co 

do sprzedaży przez spółdzielnię  sklepu w Kowiesach. 

Pan Wójt zapewnił, że zaproszenie do pani Prezes zostało wystosowane. Do pani Prezes i 

Rady Nadzorczej spółdzielni  przesłano również pismo w sprawie odsprzedaży lub darowania 

części drogi dojazdowej do szkoły w Kowiesach. Pan Wójt wyjaśnił, że konieczne jest 

uregulowanie kwestii własności tej drogi bo na dzień dzisiejszy ma ona aż 3 właścicieli. 

Podobne pismo wystosowano również do właścicieli budynku po byłej agronomówce, gdyż 

ich działka wchodzi w  skład obecnej drogi.   

Radna Jadwiga Gołębiewska wyjaśniła, że pani Prezes Bogumiła Połeć nie mogła przybyć na 

dzisiejsze obrady z powodu choroby.  

Nie zgłoszono więcej zapytań wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego 

punktu obrad.  

Ad. 11 

Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.   

Pani Przewodnicząca w imieniu wszystkich obecnych złożyła życzenia imieninowe radnemu 

Cezaremu Żukowskiemu, a następnie przekazała na ręce sołtysów pisemne życzenia 

świąteczno-noworoczne od Pana Krzysztofa Maciejewskiego Posła na Sejm RP. 

Pani Przewodnicząca w swoim imieniu złożyła radnym, panu Wójtowi, pracownikom urzędu, 

sołtysom i mieszkańcom gminy życzenia noworoczne wszelkiej pomyślności. 

Pan Wójt serdecznie podziękował za życzenia i życzył radnym, sołtysom i pracownikom 

urzędu gminy  owocnej współpracy w 2010 roku.  

Radnym i sołtysom zostały rozdane kalendarze ścienne,  terminarze książkowe i długopisy.  

Ad. 12 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie 

XXXII Sesji Rady Gminy Kowiesy V kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 15ºº. 

 

Protokołowała:               Przewodnicząca 

                                                                                                 Rady Gminy Kowiesy 

Anna Kałamajska- Nowak 

                                                                                                      /-/ Janina Rybicka 
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