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P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/2010 

 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 stycznia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

 

Początek Sesji godzina  12 
00 

Zakończenie godzina     14 
30 

Ustawowy stan radnych   - 15 

Faktyczny stan radnych   - 13 
 

W sesji uczestniczyło 13 radnych /nieobecni byli radni: Michał Bednarek i Krzysztof Wieczorek/ 
według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) a także   Bogumiła Połeć - Prezes 
GS-u, Dominik Jędryka- Kierownik Posterunku w Kowiesach oraz 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 XXXII Sesji Rady Gminy.  
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.  
6. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z realizacji zadań w roku 2009.  
7. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Kowiesach o stanie bezpieczeństwa Gminy 
Kowiesy za 2009 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy.  
9. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 
pozarządowymi w 2010 roku.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu gminy Kowiesy dla 
niepublicznych placówek oświatowych.  
12. Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowiesy na 2010 rok.  
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13. Informacja Pana Artura Bagieńskiego - Wicemarszałka Województwa Łódzkiego o 
założeniach PROW i RPO na lata 2010-2011.  
14. Interpelacje i zapytania radnych.  
15. Wolne wnioski i informacje.  
16. 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 XXXII Sesji Rady Gminy  z dnia 28 
grudnia 2009 r. Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach jego 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 

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. W dniu 20 stycznia miało miejsce publiczne otwarcie ofert na wykonanie przebudowy i 
rozbudowy budynku OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi. 
Złożono 6 ofert z czego najwyższą ofertę na kwotę 1.134.600,00 zł brutto złożyła firma Laster-
Bud z Chełmc, gm. Kowiesy a najniższą na kwotę 605.640,00 zł brutto firma Samsoon z 
Tarnowa. Obecnie oferty są sprawdzane przez gminną komisję przetargową  pod względem 
kompletności wymaganych dokumentów oraz obliczeń rachunkowych w kosztorysach.  

2. Została wykonana uproszczona dokumentacja na modernizację dróg: Chrzczonowice- Stary 
Wylezin (długość drogi to 2090 mb, wartość zadania około 300.000,00 zł) i Paplin-Paplinek 
(długość drogi 1947 mb, wartość zadania około 260.000,00 zł). 

3. Do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach zostały złożone wnioski zgłoszenia zamiaru 
wykonania tych dróg w 2010 roku przez Gminę Kowiesy. 

4. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie dostawcy pospółki żwirowej na drogi lokalne w 
gminie Kowiesy w 2010 roku i wykonawcy wyrównania dróg o nawierzchni żwirowej 
równiarką. 
 

II. Sprawy bieżące: 
 
 
1. Zostały podpisane umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali w budynku 

Ośrodka Zdrowia w Kowiesach, którzy świadczą mieszkańcom gminy usługi z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

2. Jest wyłożone do publicznego wglądu po raz drugi Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. Studium pod obrady Rady Gminy 
powinno trafić w miesiącu marcu br. 

3. Zostały podpisane umowy na: 

 odbiór padłych zwierząt dziko żyjących z panią Mariola Boguszewską z 
Boguszyc, gm. Rawa Mazowiecka 

 wyłapywanie bezdomnych zwierząt z panem Zbigniewem Jaworskim- Dom 
Opieki Nad Zwierzętami „Przytulisko” z Błonia 

4. Spotkałem się z panem Grzegorzem Kurkiem- Burmistrzem Mszczonowa na granicy gmin 
/Ulaski-Budy Zasłona/ w celu ustalenia, do której gminy należy droga biegnąca wzdłuż 
lasu na granicy obrębu geodezyjnego Zawady w gminie Kowiesy i obrębu geodezyjnego 
Budy Zasłona  w gminie Mszczonów. Z map ewidencyjnych tych miejscowości wynika, że 
drogi nie ma, a w rzeczywistości na gruncie jest. Również z map Nadleśnictwa Lasów 
Państwowych Grójec – drogi w gruntach leśnych nie ma. Wobec tego złożyłem wnioski do 
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Starostwa Powiatowego w Skierniewicach i w Żyrardowie o wyjaśnienie tej zawiłości 
prawno-geodezyjnie. 

5. Uczestniczyłem w posiedzeniu Gminnego Zarządu Związku OSP w Gminie Kowiesy, na 
którym oprócz spraw bieżących omówiono zakup sprzętu i umundurowania z dotacji 
Wojewódzkiego Związku OSP. Ustalono również terminarz zebrań sprawozdawczych w 
poszczególnych jednostkach: 

 OSP Turowa Wola- 30 stycznia , godzina 17.00, 

 OSP Jeruzal- 13 luty , godzina 17.00, 

 OSP Lisna-20 luty , godzina 17.00, 

 OSP Wola Pękoszewska- 27 luty , godzina 17.00, 

 OSP Paplin- 6 marca, godzina 18.00, 
6. W imieniu Gminy Kowiesy złożyłem zastrzeżenia do opracowywanego planu 

zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego w zakresie: 

 Lokalizacji centralnego lotniska dla Polski z oddziaływaniem negatywnym na teren 
Gminy 

 Powiększenia obszaru Bolimowskiego parku Krajobrazowego na terenie gminy 
oraz powiększenia otuliny parku. 

7. W dniu 12 stycznia w Urzędzie Gminy był pan Paweł Chojnacki- Kierownik Obwodu 
Drogowego w Łowiczu GDDKiA. Rozmawiałem z nim na temat włączenia do 
harmonogramu realizacji inwestycji drogowej na DK nr 8 zakupu przez gminę Kowiesy 
destruktu. Jest już ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy i są plany przekazania 
placu budowy w maju br. Realizacja przebudowy odcinka DK nr 8 przebiegającego przez 
obszar naszej gminy do 30 maja 2012 roku. Droga będzie mieć nawierzchnię betonową. 
Mamy wstępną obietnicę pozyskania po 5 tysięcy ton destruktu rocznie przez okres 3 lat. 
Wszystko zostanie dograne po wyłonieniu wykonawcy i opracowaniu harmonogramu 
realizacji inwestycji dla zamawiającego. 

8. Od 4 stycznia obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kowiesach przygotowywane są 
przez stołówkę w Gimnazjum w Jeruzalu. Są to posiłki jednodaniowe w postaci zup. Cena 
posiłku to 2,5 zł. Około 40 uczniów płaci za zupę a za około 30 posiłków płaci GOPS. Na 
160 dzieci uczęszczających do szkoły w Kowiesach 70 zjada ciepły posiłek. 

9. W ubiegłym roku na terenie gminy Kowiesy urodziło się i zostało zameldowanych 24 
dzieci, zmarło 30 mieszkańców. Na dzień 31.12.2009 roku stan liczbowy mieszkańców 
wynosił 2978 osób czyli o jedna osobę mniej niż w 31.12.2008 roku.  

10. Została podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na skierowanie do Urzędu 
Gminy Kowiesy stażystów. Obecnie jest jedna stażystka od 11 stycznia na okres 4 
miesięcy, od lutego będą w naszym urzędzie odbywać staż jeszcze dwie osoby przez 
okres 3 i 6 miesięcy. 
 
III. Wyjazdy służbowe. 

 
1. W dniu 11 stycznia uczestniczyłem w debacie zorganizowanej przez pana Starostę 

Skierniewickiego nad wyłożonym do publicznego wglądu Planem zagospodarowania 
przestrzennego Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. W trakcie zadawania pytań dowiedziałem się, że wnioskodawcą o 
poszerzenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego o 4566,02 ha i jego otuliny o 
2241,36 ha jest pan Dyrektor Parku. Najwięcej uwag do planu zgłosili przedstawiciele 
gmin: Bolimów, Nowy Kawęczyn i Kowiesy. 

2. Wspólnie z paniami: Marią Cygan (Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy) i 
Kierownik Ewą Pawlak (Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach) wziąłem udział w 
konferencji organizowanej przez Wójta Gminy Głuchów pt. „Bo jakie początki takie 
będzie wszystko”. Prezentacje przedstawili: 

 Fundacja Komeńskiego „ Dlaczego warto inwestować w edukację 
elementarną” (prezentację powinni obejrzeć wszyscy rodzice dzieci do 1 roku 
życia) 
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 Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjno- Wychowawcze „SOWA” z 
Głuchowa- „ Dobre praktyki organizacji pozaurzędowych na przykładzie 
działań „SOWY”” 

 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy- „Możliwości finansowania działań 
dla małych dzieci” 

 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Edukacji Małych Dzieci – Fundacja 
Komeńskiego. 

3. 20 stycznia wspólnie z panią Przewodniczącą Rady Gminy Kowiesy brałem udział w 
XL Sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, na której został przyjęty budżet powiatu na 
2010 rok. Planowane dochody budżetu to kwota ponad 24,3 mln zł a wydatki to ponad 
28 mln zł, planowany deficyt to ok. 4,4 mln. Na ten rok budżetowy zaplanowany jest 
remont drogi powiatowej Nr 1335 E na odcinku od DK Nr 8 do skrzyżowania dróg w 
Chojnacie. Na to zadanie zaplanowano kwotę 350 tys. zł. W tym tygodniu ma odbyć 
się spotkanie z projektantem w celu ustalenia zakresu prac do wykonania. Będzie to 
pierwsza inwestycja drogowa w obrębie Gminy Kowiesy w tej kadencji Rady Powiatu 
Skierniewickiego. 

4. W dniu 25 stycznia odbyło się spotkanie u Pana Starosty Skierniewickiego w sprawie 
wspólnego finansowania filmu telewizyjnego o powiecie. 2,5 minuty filmu to koszt 3 
tys. zł.  

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami. 

Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi za przedstawienie informacji i w związku z brakiem 
pytań ze strony radnych   przeszła do kolejnego punktu obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ad. 6  

Kolejny punkt to przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie 
przedstawiła radna Zuzanna Dudziak- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W  roku 2009 Komisja 
Rewizyjna odbyła 9 posiedzeń w następujących terminach: 25 luty, 6 kwiecień, 21 kwiecień, 26 
czerwiec, 24 sierpień, 25 wrzesień, 28 październik, 24 listopad oraz 18 grudzień. Podczas tych 
posiedzeń komisja zajmowała się następującymi zagadnieniami: 

1. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem sesji Rady Gminy. 
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. 
3. Sporządzenie wniosku do Rady Gminy Kowiesy w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok. 
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. 
5. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych a 2010 rok. 
6. Opracowanie planu pracy na rok 2010. 
 

   Zgodnie z planem pracy na rok 2009, zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/125/08 Rady Gminy Kowiesy 
z dnia 30 grudnia 2008 roku komisja przeprowadziła 2 kontrole problemowe w dniu 18 grudnia 2009 
roku. Pierwsza kontrola dotyczyła przetargów przeprowadzanych w latach 2007-2008 w zakresie 
zgodności z ustawą  Prawo zamówień publicznych. Skontrolowano 23 przetargi (11 z 2007 roku, 12 z 
2008 roku) z punktu widzenia zgodności z  przepisami  regulującymi przygotowanie postępowania w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego, tryb udzielonego zamówienia, dokumentowanie 
postępowań i umów w sprawie zamówień publicznych. Po zapoznaniu się z całokształtem 
dokumentacji przetargowych przedstawionych w trakcie kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła 
żadnych nieprawidłowości w przeprowadzonych procedurach kontrolowanych przetargów. Druga 
kontrola dotyczyła wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności 
kulturalnej przez Samorządową Instytucję Kultury- Gminną  Bibliotekę Publiczną  w Kowiesach. Po 
zapoznaniu się z całokształtem działalności  Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki 
Publicznej  w Kowiesach w   2009 roku Komisja Rewizyjna stwierdziła, że jednostka prawidłowo 
realizuje zadania i wydatkuje środki finansowe. Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w 
sposób racjonalny i gospodarny. Dyrektor dba o przestrzeganie dyscypliny budżetowej i sprawuje 
bieżący, należyty nadzór nad pracą  podległego personelu.  W trakcie kontroli nasunął się wniosek o 
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konieczności podjęcia  działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych biblioteki. 
Przeprowadzone kontrole zostały udokumentowane w formie protokołów. Protokoły zostały 
sporządzone w terminach zgodnych ze Statutem.   

Pani Przewodnicząca podziękowała Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  za przedstawienie 
sprawozdania i w  związku z brakiem pytań ze strony radnych   przeszła do kolejnego punktu obrad.     

Ad. 7 

Kolejny punkt to  informacja Kierownika Posterunku Policji w Kowiesach o stanie bezpieczeństwa 
Gminy Kowiesy za 2009 rok. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Po przedstawieniu 
informacji pan Kierownik nadmienił, że na posterunku zatrudnionych jest 3 policjantów- kierownik 
posterunku i 2 policjantów z sekcji prewencji, choć stan etatowy posterunku powinien wynosić 5 
etatów. Nie ma obsadzonego stanowiska do  spraw dochodzeniowo-śledczych. Sprawy te są 
prowadzone przez kierownika posterunku. Pan Kierownik dodał również, że dzięki gminie posterunek 
został wyposażony w 6 krzeseł i gmina zakupuje paliwo do policyjnego radiowozu. 
Następnie głos zabrał pan Wójt, który podziękował panu Kierownikowi za przedstawienie informacji i 
wyraził nadzieję, że poprawa stanu bezpieczeństwa w gminie jest odczuwalna przez jej mieszkańców. 
 
W związku z brakiem pytań do przedstawionej informacji pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego 
punktu porządku obrad. 
 
Ad. 8 
Kolejny  punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. Omówienia projektu uchwały dokonał pan Wójt, który na wstępie 
przedstawił jakie lokale wchodzą w skład zasobu mieszkaniowego gminy Kowiesy. Zasób 
mieszkaniowy Gminy Kowiesy składa się z siedmiu lokali mieszkalnych położonych w   
miejscowościach: 

a) Turowa Wola  -Szkoła Podstawowa stan techniczny budynku -dobry 
   -lokal Nr 2 o pow.42 m² (1 najemca) 
   -lokal Nr 3 o pow.60 m² (lokal wolny ale został złożony 1 wniosek o wynajem) 
b) Kowiesy –Ośrodek Zdrowia- stan techniczny budynku - dobry 

         -lokal Nr 1 o pow. 74,28 m² 
   -lokal Nr 2 o pow. 50,93 m² 
   -lokal Nr 3 o pow. 50,08 m² 
   -lokal Nr 4 o pow. 39,44 m² 
   -lokal Nr 5 o pow. 63,87 m² 
Wszystkie te lokale są wynajmowane.  

 Gmina Kowiesy posiada następujące lokale socjalne:  
           a) Lisna  Nr 41  -stan techniczny budynku dobry (po generalnym remoncie w 2007 roku) 

- lokal Nr 1    o pow. 26,25m²,    
- lokal  Nr 2   o  pow. 19,50m²,  
- lokal Nr 3     o pow. 17,77 m² . 

Wszystkie te lokale są wynajmowane.  
b) Kowiesy Nr 6 (budynek po starej poczcie) - stan budynku  średni 

               -lokal o pow. 66,00 m² (najemca nie płaci czynszu ale zobowiązany jest do prowadzenia 
bieżacych niezbędnych napraw). 
 
Pan Wójt nadmienił, że poprzedni program, uchwalony w 2004 roku został zrealizowany w 90%- 
przeprowadzono remont kapitalny budynku socjalnego w Lisnej i termomodernizację budynku szkoły 
w Turowej Woli i budynku Ośrodka Zdrowia w Kowiesach. Proponowany  na lata 2010-2015 program 
zawiera analizę potrzeb oraz planów remontowych i modernizacyjnych wynikających ze stanu 
technicznego  budynków (poza corocznymi remontami bieżącymi planuje się w 2011 roku 
przeprowadzić  w budynku Kowiesy Nr 6 remont dachu i wymianę instalacji elektrycznej a rok później 
dokonać wymiany stolarki okiennej i drzwiowej), określa zasady polityki czynszowej oraz warunki 
obniżania czynszu, reguluje sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami, określa źródła 
finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokość planowanych wydatków z podziałem na 
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koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i koszty modernizacji lokali i budynków. Pan Wójt dodał,  
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na   wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji 
rady gminy  w dniu 21 stycznia 2010 roku.   

Do omawianego projektu radni nie mieli żadnych uwag  wobec czego  przystąpiono do odczytania 
treści projektu uchwały i głosowania. 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 
 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku. Pan Wójt wyjaśnił, że zgodnie z art. 5 pkt. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy (osoby prawne i 
jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego). Program współpracy, stanowiący załącznik do uchwały  określa cele, formy 
współpracy (finansowe i pozafinansowe) oraz sfery działań publicznych i zadania z zakresu tych sfer 
do zlecenia w 2010 roku. Pan Wójt nadmienił, że na podstawie przyjętej uchwały zostanie ogłoszony 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku przez podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego. Pan Wójt dodał również, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany na   wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy  w dniu 21 stycznia 2010 
roku.   

 

Do omawianego projektu radni nie mieli żadnych uwag  wobec czego  przystąpiono do odczytania 
treści projektu uchwały i głosowania. 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. 10 
 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła 
pismo pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach z prośbą o zmniejszenie ilości godzin 
dydaktycznych w związku ze zmniejszeniem wymiaru etatu na stanowisku sekretarki. Pani 
Przewodnicząca nadmieniła, że na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy radni jednogłośnie 
opowiedzieli się za obniżeniem tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wysokości  8 godzin. 
 
Do omawianego projektu radni nie mieli żadnych uwag  wobec czego  przystąpiono do odczytania 
treści projektu uchwały i głosowania. 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. 11 
 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy 
Kowiesy przez osoby fizyczne i prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Skarbnik, która na wstępie nadmieniła, że 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na   wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady 
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gminy  w dniu 21 stycznia 2010 roku. Uchwała określa zasady udzielania dotacji dla istniejących 
placówek oświatowych: 

 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli, 

 Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Turowej Woli, 

 Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu  

W ramach obszernej nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r., ogłoszonej 7 
kwietnia 2009 r. i obowiązującej od 22 kwietnia 2009 r., zmieniony został art. 90 normujący zasady i 
tryb udzielania oraz rozliczania dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Główne 
zmiany wynikające z ww. przepisu, które należało uregulować niniejszą uchwałą, to określenia 
dotyczące przeznaczenia dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących oraz możliwości wglądu 
do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania niepublicznej szkoły 
lub przedszkola. Projekt uchwały stanowi kompleksowe uregulowanie trybu udzielania, rozliczania i 
kontroli dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli i zastępuje dotychczas obowiązującą  uchwałę 
Nr XXXIX/193/06  Rady Gminy Kowiesy z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie trybu udzielania i 
rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych (Dz. U. Woj. Łódzkiego 
Nr 367, poz. 2854 z dnia 31 października 2006 r.).  

Do omawianego projektu radni nie mieli żadnych uwag  wobec czego  przystąpiono do odczytania 
treści projektu uchwały i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 11 radnych.   
W głosowaniu nad projektem nie wzięli udziału: radna Barbara Kowalska i radny Cezary Żukowski, 
którzy są członkami zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Woli i Okolic będącego organem 
prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową w Turowej Woli i Zespół Wychowania 
Przedszkolnego w Turowej Woli. 11 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował 
przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 11 głosami. 

Ad. 12 
 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Kowiesy na 2010 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik. 

DOCHODY BUDŻETU 

Uwzględniając  przewidywane  dochody  własne  pobierane  przez gminę, kwotę subwencji ogólnej, 
planowane  udziały gminy  w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji 
celowych, zaplanowano dochody ogółem na 2010 rok w wysokości 6.696.122 zł, z czego : 

a) dochody własne wynosić będą 2.587.190 zł ( 40%), w tym: 
planowany udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od 
podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy 688.830 zł, 

b) dotacje 1.246.263 zł (17%),  
c) subwencje 2.862.669 zł (43%). 

 

Źródłami dochodów własnych w 2010 w wysokości 2.587.190 zł, będą: 

1) wpływy z podatków w wysokości 1.300.500 zł,  z czego: 

a) od nieruchomości,  leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych 
opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności 
cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie 2009 roku,  

b) podatku rolnego zaplanowano w wysokości mniejszej o 30 %, z uwagi na obniżenie max 
stawki tego podatku na 2010 rok, czyli na kwotę 333.500 zł, 

2) wpływy z opłat w wysokości 155.300 zł : 
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a) skarbowej, targowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych 
ustaw oraz z różnych opłat zaplanowano na poziomie wpływów za 2009 rok i wynosić będą 
22.300 zł, 

b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych w wysokości 43.000 zł, 
c) wpływy z opłat za pobór wody 90.000 zł, 

3)  dochody z majątku gminy w wysokości 358.700 zł, z tego: 

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 7.500 zł, 
wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1.000 zł, 
czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów 100.200 zł, 
wpływy za nieruchomości - grunty gminne zajęte pod trasę szybkiego ruchu 250.000zł. 

4) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) 4 zł. 

5) pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunku, wpłaty za obiady w gimnazjum, odsetki od 
nieterminowych wpłat należności budżetu i inne) zaplanowano w wysokości 71.860 zł, 

6) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego 
podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2010 roku wynosić będzie 688.830 zł, natomiast udział 
gminy  we  wpływach  z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu 
państwa zaplanowano w kwocie 5.000 zł, 

7) przejęcie środków z likwidowanego GFOŚ i GW  w wysokości 7.000 zł (przyjęcie środków 
zgromadzonych na dzień 31.12.2009 r. w kwocie 5.372 zł oraz planowanych wpływów na 2010 rok z 
opłat za korzystanie ze środowiska- 1.628 zł). 

 

Subwencja ogólna na 2010 rok wynosić będzie 2.862.669 zł, z tego: 

 część wyrównawcza 1.161.692 zł, 

 część oświatowa 1.700.977 zł. 
 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na 
podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z   budżetu państwa zaplanowano według 
danych przedstawionych przez  Łódzki Urząd  Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze. 

 

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 914.176 zł oraz                 
dofinansowanie zadań własnych w kwocie 89.961 zł, dotyczą: 

 realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 39.447 zł, 
 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców  416 zł, 
 realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000 zł,  
 realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zaliczki 

alimentacyjne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne, 

rentowe i zdrowotne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ) 963.274 zł. 

WYDATKI BUDŻETU 

Wydatki budżetu gminy na rok 2010 zaplanowano w wysokości 10.727.951 zł. 

Zaplanowano kwotę 4.852.300 zł  na wydatki inwestycyjne (45%) oraz kwotę 5.875.651 zł na 
wydatki bieżące (55%). 

Globalną  kwotę wydatków w wysokości   10.727.951 zł przeznacza się na: 
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1) wydatki bieżące (55% )5. 875.6515  zł, w tym:    

 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.704.845 zł, 

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.399.406 zł, 

 b) dotacje na zadania bieżące – 477.293 zł, 

 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.041.985 zł, 

 d) obsługę długu gminy – 10.000 zł, 

2) wydatki inwestycyjne (45%) 4.852.300  zł.  

W tym miejscu pani Skarbnik oddała głos panu Wójtowi, który dokonał omówienia wydatków 
inwestycyjnych:  

 I etap wodociągowania północno-zachodniej części gminy Kowiesy (I etap to budowa Stacji 
Uzdatniania Wody  wraz z siecią wodociągową dla Paplina) całość I etapu wyceniono na 
3.026 tys. zł, koszty do poniesienia w 2010 roku według wartości kosztorysowej wynoszą 
2.910.000 zł, w celu sfinansowania tego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w 
60 % ze środków UE w ramach programu PROW ; działanie - Podstawowe uługi dla ludności, 
(umowa na dofinansowanie została podpisana pod koniec listopada 2009 roku), 

 modernizacja dróg gminnych relacji Paplin -Paplinek (droga przy żwirowni, długość 1,98 km) 
Stary Wylezin – Chrzczonowice ( dł. drogi 2,21 km); na dofinansowanie tego zadania będą 
czynione starania o pozyskanie śroków zewnętrznych z TFOGR przy Urzędzie 
Marszałkowskim), zarezerwowane środki w budżecie to kwota 565.000 zł, 

 przebudowa drogi gminnej Pękoszew- Wędrogów  (w 2010 roku planowane jest zakończenie 
procedury pozyskiwania gruntów pod drogę, opracowanie studium wykonanlności inwestycji i 
uzyskanie pozwolenia na budowę; droga ta będzie przygotowywana do dofinansowania w 
50% ze środków budżetu państwa w ramach Narodowago Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na lata 2008-2011 lub ze środków UE w ramach programu RPO województwa 
łódzkiego, 

 przebudowa drogi gminnej Lisna -Paplinek - Chrzczonowice (na rok 2010 zapewniono środki 
w wysokości 30.000 zł, na kolejne podziały działek – poszerzenie pasa drogowego), 

 przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Jeruzalu - koszt roku 2010 to 989.024 zł, na 
realizację tej inwestycji została pozyskana dotacja w ramach PROW (według wartości 
kosztorysowej inwestycji dofinansowanie z UE wynosi 463.889 zł), 

 przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Paplinie, na rok 2010 zaplanowano tylko 1.000 zł na 
drobne wydatki na przygotowanie dokumentacji na realizację tego zadania w latach 
następnych, 

 budowa WDK w Woli Pękoszewskiej, z uwagi na bardzo wysoki koszt inwestycji realizacja 
przewidziana jest na lata 2011-2013 z dofinansowaniem środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego, w 2010 roku opracowane będzie studium wykonalności tej 
inwestycji a wniosek zostanie złożony, kiedy Urzad Marszałkowski w Łodzi ogłosi nabór 
wniosków (planowany na przełom I i II kwartału br.), 

 budowa oświetlenia ulicznego w Chełmcach (wzdłuż drogi do Jeruzala) i Woli Pękoszewskiej 
(przy drodze na Gzdów)- 30.000 zł, 

 instalacja sieci LAN w Urzędzie Gminy (sieć informatyczna) - 60.000 zł, 
 budowa systemu informatyczego w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów  - 18.690 

zł, 
 zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole w Kowiesach – 35.000 zł; jest to realizacja w 

ramach rządowego projektu Radosna szkoła (kolejne 35.000 zł jest po stronie budżetu 
państwa), 

 zakup wyposażenia placu zabaw przy OSP Wola Pękoszewska i przy Przedszkolu w Jeruzalu 
– 40.000 zł; jest to realizacja w ramach tzw. małych projektów (do pozyskania z LGD Kraina 
Rawki), 

 zakup nieruchomości zabudowanej w Starym Wylezinie- 75.000 zł, 
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 budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie i Budach Chojnackich (z funduszu 
sołeckiego)- przygotowanie dokumentacji technicznej- 10.765 zł, 

 zakup 5 wiat przystankowych (z funduszu sołeckiego)- 16.500 zł.   
 

Następnie pan Wójt oddał głos pani Skarbnik, która przedstawiła jak kształtują się wydatki  w 
poszczególnych działach gospodarki gminy : 

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   2.927.000 zł. 

Zaplanowano: 

1)  wydatki inwestycyjne 2.920.000 zł, 

2) bieżące w kwocie 7.000 zł tj. na składki na rzecz  Izb Rolniczych wynoszące 2%  od uzyskanych 
wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. 

Dział 400 -  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ  
78.290 zł 

Zaplanowane środki  są przeznaczone na obsługę dostarczania wody, tj. energię, opłaty za      pobór 
wody od urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad urządzeniami w SUW oraz  wynagrodzenia i 
pochodne konserwatora wodociągów. 

Dział  600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  922.550 zł 

Środki  zaplanowano na: 

1)  wydatki inwestycyjne – 641.500 zł: 

2) wydatki bieżące w kwocie 281.050  zł, z przeznaczeniem na: 

 utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz  remonty i utrzymanie dróg gminnych cało-rocznie- 
153.068 zł   

 remonty i zakupy realizowane w ramach tzw. funduszu sołeckiego – 89.594 zł  

 pozostała kwota to koszty utrzymania pracownika drogowego -38.388 zł. 
 

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  1.332250  zł 

Zaplanowano wydatki związane z : 

1) wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 1.119.024 zł, 

2) wydatkami bieżącymi  w kwocie 213.226 zł tj. utrzymanie nieruchomości gminnych (remonty, 
ubezpieczenia, energia, wywóz nieczystości itp.), koszty podziału nieruchomości gruntowych i 
rozgraniczenia gruntów, podatek od nieruchomości gminnych oraz zadania jednostek pomocniczych 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego.   

Dział 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 60.636 zł 

Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzenia urbanisty za wydawanie opinii o warunkach zabudowy 
oraz na aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego i sporządzenie fragmentu planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA   1.061.783 zł 

W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na: 

1)  wydatki inwestycyjne 78.690 zł, 
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2)  wydatki  bieżące w kwocie 983.093 zł tj, w tym na: 

1. prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. USC  60.547 zł, 
2. działalność Rady Gminy 39.000 zł, 
3. funkcjonowanie urzędu gminy 834.046 zł, w tym:  
      - wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 681.000 zł, 

      - pozostałe wydatki bieżące 165.046 zł, 

4.  promocję gminy 4.000 zł, 

5.  pozostałą działalność 33.500 zł, w tym diety sołtysów za udział w Sesji Rady Gminy. 

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA   416 zł 

Zaplanowano środki w wysokości 416 zł na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru 

wyborców w gminie. 

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA    112.500 zł 

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na: 

1)   zakup paliwa dla policji działającej na terenie gminy Kowiesy 3.500 zł, 

2) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Kowiesy 103.000 zł, 
3) realizację zadań obrony cywilnej 1.000 zł, 
4) rezerwę celową w wysokości 3.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, 
5) pozostałą działalność 2.000 zł. 

 

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z 
ICH POBOREM   31.000 zł 

Zaplanowano środki w wysokości 31.000 zł na wydatki związane z poborem podatków, 

opłat i nie podatkowych należności budżetowych, w tym: 

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 30.000 zł. 

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   10.000 zł 

Zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na opłacenie prowizji bankowych oraz spłatę        odsetek 
od zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 35.000 zł 

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 35.000 zł. 

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  2.701.941 zł   

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na:  

1)  wydatki inwestycyjne 35.000 zł, 

2) wydatki bieżące w kwocie 2.666.941 zł, w tym na:  
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1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.616249 zł, 
2) dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli 230.678 zł, 
3) przedszkola prowadzone przez podmioty niepubliczne w innych formach wychowania 

przedszkolnego, dotacja w kwocie 56.160 zł, 
4) refundacja kosztów dotacji dla gminy Mszczonów i miasta Skierniewic za dzieci 

uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w tych gminach 15.000 zł, 
5) dodatek wiejski nauczycieli oraz należności przysługujące w ramach BHP - 79.328 zł, 
6) pozostałe wydatki bieżące oświaty 427.404 zł. 
7) realizacja projektu PO KL – 242.122 zł.  

 

W podziale na rozdziały wydatki bieżące w oświacie kształtują się następująco: 

 szkoły podstawowe 1.123.434 zł, w tym:  wydatki szkoły podstawowej w Kowiesach 892.756 
zł  oraz  dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli 230.678 zł, 

 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 56.319 zł,  

 przedszkola – 71.160 zł, 

 gimnazjum - 788.183 zł, 

 dowożenie dzieci do szkół - 142.308 zł, 

 zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 143.477 zł, 

 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.672 zł, 

 stołówki szkolne 54.943 zł, 

 pozostała działalność szkół 278.445 zł, w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
nauczycieli emerytów 28.323 zł, realizacja projektu- 242.122 zł.  
 

Planowana subwencja na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 1.700.977 zł, 
natomiast 1.000.964 zł, to środki własne budżetu gminy. 

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA  56.000 zł 

Zaplanowano wydatki w wysokości 56.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ze środków tych finansowane będą między 
innymi zajęcie sportowe dla dzieci oraz działalność świetlicy w Woli Pękoszewskiej. 

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.092.940 zł   

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na: 

1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

     rentowe z ubezpieczenia społecznego 872.226 zł,  

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2.538 zł, 

3) zasiłki i pomoc w naturze  21.044 zł, w tym: 

 zasiłki okresowe 6.044 zł, 

 zasiłki celowe i pomoc w naturze 15.000 zł, 
4)  dodatki mieszkaniowe 1.000 zł, 

5)  zasiłki stałe 12.792 zł, 

5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 139.417 zł, 
6) koszty związane z zatrudnieniem opiekunki 26.451 zł,  
7) pozostałą działalność, w tym dożywianie 17.472 zł. 
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Planowane  dotacje na sfinansowanie zadań z pomocy społecznej wynoszą 963.274 zł, 
natomiast 129.666 zł, to środki własne budżetu gminy. 

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  1.680 zł 

Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie w formie dotacji na mocy porozumienia z 
Powiatem Skierniewickim kosztów zatrudnienia psychiatry dziecięcego dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Kowiesy. 

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  150.665 zł 

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na: 

1)  wydatki inwestycyjne – 40.765 zł, 
2)  wydatki bieżące : 

 oczyszczanie gminy 18.000 zł, 

 oświetlenie ulic, placów i dróg 82.400 zł, 

 pozostała działalność 9.500 zł. 
 

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 128.300 zł 

W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie biblioteki gminnej poprzez dofinansowanie w formie 
dotacji. Z zaplanowanej kwoty dotacji pokryte będzie prowadzenie przez bibliotekę Wioski Internetowej 
– pracownia komputerowa mieszcząca się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kowiesach – roczny koszt 

utrzymania pracowni to 35.950 zł. 

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT  25.000 zł 

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki przeznaczone na dotacje 
na realizację zadań sportowych, w tym naukę pływania i gry w piłkę nożną i siatkową. 

ROZCHODY 

Rozchodami budżetu 2010 roku  w łącznej kwocie 38.662 zł, będzie spłata kredytu zaciągniętego w 
Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na finansowanie modernizacji dróg gminnych w 2006 roku. 

PRZYCHODY 

Przychody budżetu planowane są w kwocie 4.070.491 zł, a przeznacza się je na pokrycie deficytu 
budżetu w wysokości 4.031.829 zł, oraz na spłatę rat kredytu w wysokości 38.662 zł. 

Przychodami będą: 

 pożyczka  w wysokości 1.821.770 zł na wyprzedzające finansowanie budowy SUW i 
wodociągu w Paplinie (taka jest też planowana wysokość dotacji jaką otrzymamy po 
zrealizowaniu zadania), 

 kredyt w wysokości 276.832 zł na  pokrycie części wkładu własnego przy budowie 
wodociągu w Paplinie, 

 pożyczka w wysokości 200.000 zł na modernizację gminnych dróg dojazdowych  (tyle też 
planuje się  pozyskać dotacji z TFOGR), 

 kredyt w wysokości 463.889 zł na wyprzedzające finansowanie przebudowy i rozbudowy 
OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców wsi, 

 wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 
1.269.338 zł. 

 
Pani Przewodnicząca zapoznała obecnych z Uchwałą Nr III/17/2010 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej 
projektu budżetu Gminy Kowiesy na 2010 rok- załącznik nr 4do protokołu i z Uchwałą Nr III/259/2009 
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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2009 w sprawie opinii 
o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego 
Gminy Kowiesy- załącznik nr 5.  

 
Do omawianego projektu radni nie mieli żadnych uwag  wobec czego  przystąpiono do odczytania 
treści projektu uchwały i głosowania. 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. 13 
 
Kolejny punkt to informacja Pana Artura Bagieńskiego - Wicemarszałka Województwa Łódzkiego o 
założeniach PROW i RPO na lata 2010-2011. Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Wójtowi, 
który wyjaśnił, że niestety pan Marszałek nie mógł przybyć na dzisiejsze obrady z uwagi na 
zaplanowane na dziś posiedzenie Zarządu Województwa Łódzkiego. Pan Wójt wyraził nadzieję, że 
pan Marszałek zaszczyci nas swoją obecnością na kolejnej sesji rady gminy.  

Ad. 14 
 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. W punkcie tym nie zgłoszono żadnych interpelacji i 
zapytań, wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.  

Ad. 15 
 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Jako pierwszy głos zabrał pan Wójt, który zwrócił się z gorącą prośbą do sołtysów o to, by postarali się 
zebrać wśród mieszkańców sołectw informacje, czy wśród mieszkańców naszej gminy są ofiary 
zbrodni katyńskiej. Wojewódzki Komitet Ochrony pamięci Walk Męczeństwa zwrócił się z apelem o 
uczczenie pamięci tysięcy Polaków zamordowanych w 1940 roku przez NKWD na terenie Związku 
Radzieckiego. Jedną z form pamięci jest Program edukacyjny „Katyń …ocalić od zapomnienia”, który 
honorowym patronatem został objęty przez Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego. Założeniem 
programu jest imienne upamiętnienie wszystkich ofiar zbrodni Katyńskiej poprzez posadzenie Dębów 
Pamięci. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, według zasady jeden Dąb- jedno nazwisko. 
Wskazane jest dołożenie wszelkich starań w odnalezienie nazwisk lokalnych Bohaterów. Będzie to 
szczególna lekcja historii i świadectwo patriotyzmu.  

Sołtysom zostały  rozdane : 

 zaproszenie na spotkanie poświęcone wsparciu dla kół Gospodyń Wiejskich chcących się 
zarejestrować w formie stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 09.02.2010 r. o godz. 10.00 
w Urzędzie Gminy Kowiesy, 

 informacja z numerami telefonów osób zajmujących się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt i 
odbiorem padłych zwierząt dziko żyjących z terenu naszej gminy,  

 informacja dotycząca ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (w tym miejscu 
pan Wójt podkreślił, ze obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczny w związku z 
unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczeniowych 50% upraw rolnych przez rolników, 
którzy od 2010 roku będą ubiegać się o inne formy wsparcia z budżetu krajowego w 
przypadku wystąpienia klęsk), 

 zaproszenie na szkolenie ogrodnicze organizowane przez Łódzki Ośrodek Doractwa 
Rolniczego z s. w Bratoszewicach w dniu 08.02.2010r. poświecone minimalnym wymaganiom 
zgodności Cross compliance i BHP dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności 
bezpośrednich i  ochronie sadów przed parchem jabłoni i innymi chorobami. 

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński, który zapytał panią Prezes GS-u o to, 
czy zebrania grup członkowskich są już zaplanowane? 
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Pani Prezes odparła, że zebrania te, zgodnie z przepisami ustawy z 16 września 1982 roku Prawo 
spółdzielcze (tekst jednolity- Dz. U. z 2003 r.  Nr 188. poz. 1848 z późn. zm) i  regulacjami zawartymi 
w Statucie spółdzielni mogą zostać zorganizowane dopiero po zakończeniu okresu 
sprawozdawczego, czyli po 31.03.  

Pan Wójt poprosił panią Prezes o przedstawienie harmonogramu zebrań na sesji marcowej. Pan Wójt 
nadmienił, że w przypadku trudności lokalowych niektóre zebrania mogą zostać zorganizowane na sali 
konferencyjnej urzędu gminy, w szkołach i strażnicach OSP. 

Sołtysom  przekazano informację o organizowanym 8 marca w Łodzi szkoleniu strażackim pt. Pali się i 
poproszono   o wpisanie się na listę  osób zainteresowanych udziałem w tym szkoleniu.  

Nie zostało zgłoszone więcej wniosków.  

Ad. 16 

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

Zakończenie sesji godz. 14
30

. 
 
Protokołowała:                     Przewodnicząca 
                                                                                                           Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska- Nowak 

             /-/ Janina Rybicka 
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