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P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2010 

 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 5 marca 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Kowiesy 

 

Początek Sesji godzina  13.15  

(przesunięcie o kwadrans rozpoczęcia Sesji nastąpiło z uwagi na podpisywanie umowy  z wykonawcą  
  

przebudowy i rozbudowy budynku OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców 

wsi)
  

Zakończenie Sesji godzina     14.30
 

Ustawowy stan radnych   - 15 

Faktyczny stan radnych   - 13 

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych /nieobecni byli: radna Zuzanna Dudziak i radny Zbigniew 

Niewczas/ 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, pani Teresa 

Słoma- Sekretarz Gminy, pani Janina Powązka- Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (w części posiedzenia poświeconej przedstawieniu sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy Kowiesy w 2009 roku i podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2010). 

 

 

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  XXXIII Sesji Rady Gminy. 

5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy w 2009 roku. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2010.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie   trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 

Kowiesy przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania.  

10. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian  budżetu i w budżecie gminy Kowiesy na 2010 rok. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zamknięcie obrad.  

 

 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy- Andrzej Józef Luboiński, który 

wnioskował o rozszerzenie porządku obrad o 2 punkty i wprowadzenie po punkcie 10: 

 

- punktu 11- podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 

- punktu 12- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy dotychczasowemu dzierżawcy. 

 

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad został poddany pod głosowanie. Za zmianą porządku obrad 

głosowało 13 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Wniosek  został 

przyjęty 13 głosami.  

Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przedstawienie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z  XXXIII Sesji Rady Gminy. 

5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy w 2009 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2010.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie   trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie Gminy Kowiesy przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania.  

10. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian  budżetu i w budżecie  gminy Kowiesy na 2010 rok. 

11. Podjęcie uchwały w  sprawie nabycia nieruchomości. 

12. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy dotychczasowemu dzierżawcy. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zamknięcie obrad.  
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Ad. 4 

W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 26 

stycznia 2010 r. Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu 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. Zakończono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy przebudowy i 

rozbudowy budynku OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców 

wsi. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z wykonawcą.. 

2. Gmina Kowiesy uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

modernizacji drogi gminnej Nr 115152 E  Wędrogów- Wola Pękoszewska. Po 

uprawomocnieniu się decyzji wystąpimy do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Rawie Mazowieckiej o  ujawnienie przeniesienia praw własności dla 

działek gruntu przekazanych przez ich dotychczasowych właścicieli na rzecz gminy w 

drodze umów darowizny. 

3. Został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie dostawcy pospółki żwirowej na drogi 

lokalne i równanie dróg o nawierzchni żwirowej równiarką w 2010 roku. Wpłynęło 6 

ofert: 

 
Oferent Równanie dróg- wysokość 

oferty  

Pospółka żwirowa- 

wysokość oferty 

PPHU Rembud 

Jan Koźlik 

97 – 310 Jarosty, ul. Nowa 103 

1.415,20 zł za 1 km drogi 

brutto 

46,36 zł za m³ 

AIT American Infrastructure 

Technologies Sp. z o. o.  

Wietlin Pierwszy 

37 – 543 Laszki 

1.952,00 za 1 km drogi 

brutto 

46,36 zł za m³ 

Firma Usługowa KOPTECH 

Krzysztof Czubak 

99 – 400 Łowicz,  

ul. Klimeckiego 53 

73.200,00  zł 84.180,00 zł 

PED-BRUK Zakład Budowlany 

Piotr Dudek 

Kolonia Starorawska 16 B 

96-115 Nowy Kawęczyn 

305,00 za 1 km drogi brutto 48,80 zł za m³ 

FARMACON s. c. 

Z. Ciabiada, P. Ciebiada 

97 – 425 Zelów, 

 Plac Dąbrowskiego 8 

850,00 za 1 km drogi brutto 58,68 zł za m³ 

PPHU SINBUD 

Piotr Siniarski 

96 – 230 Biała Rawska 

ul. Mickiewicza 9 

244,00 za 1 km drogi brutto 36,60 zł za m³ 



Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 5 marca 2010 roku 

 

 

4 

 

 

Oferta firmy KOPTECH została odrzucona ze względu na niezgodność treści oferty z treścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Umowa została podpisana z firmą PPHU 

SINBUD z Białej Rawskiej. 

 

4. W dniu 1 marca miało miejsce publiczne otwarcie ofert złożonych na przetarg na 

budowę stacji uzdatniania wody w Paplinie. Wpłynęło 5 ofert: 
Oferent Wysokość złożonej oferty 

PROJPRZEM-EKO Sp. z o. o.   

89-203 Zamość k. Bydgoszczy 

ul. Osiedlowa 1 

 

1.052.306,82 zł 

Firma GUTKOWSKI  

Gutkowski Jan 

64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 92 

 

1.178.020,04 zł 

ROSMOSIS – Wawrzyniak Sp. z o. o. 

Perzyce 46,  

63 – 760 Zduny 

   

   971.997,40 zł 

FIRMA BARTOSZ sp. j.  

Bujwicki, Sobiech 

Biuro Techniczno – Handlowe 

25 - 033 Kielce, ul. Ściegiennego 35A 

 

1.168.487,94 zł  

Konsorcjum  

PHU INSTALEKS   

 Sławomir Konarski  

96 – 300  Żyrardów 

Instalcompact Sp. z o. o. 

62 – 080 Tarnowo Podgórne 

ul. Wierzbowa 23 

 

1.167.904,78 zł 

 

 

5. Otrzymaliśmy warunki wykonania oświetlenia ulicznego w Chełmcach /wzdłuż drogi 

powiatowej/ i w Woli Pękoszewskiej /od DK nr 70 w kierunku Gzdowa/ od PGE 

Dystrybucja Łódź- Teren Rejon Żyrardów. Została podpisana umowa z projektantem 

na wykonanie projektów w terminie do 15 kwietnia br. 

6. Został ogłoszony przetarg na realizację sieci wodociągowej w Paplinie, otwarcie ofert 

odbędzie się 10 marca o godzinie 12.00.  

 

II. Sprawy bieżące: 

1. Odbywają się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP na terenie gminy. Zebrania 

odbyły się w OSP Turowa Wola, OSP Jeruzal, OSP Lisna i OSP Wola Pękoszewska. 

W najbliższą sobotę o godz. 18.00 odbędzie się zebranie w OSP Paplin. 

2. W miniony piątek – 26 lutego - zakończono nabór   ofert na realizację zadań 

publicznych na terenie Gminy Kowiesy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu w roku 2010. Konkurs został ogłoszony na następujące zadania: 

-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem doskonalenia form i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

poprzez : 

a) organizację i uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych i współzawodnictwie sportowym w 

dyscyplinach :piłka nożna i piłka siatkowa, na zadanie przeznaczono 18 000,00zł,  

b) organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć na basenie oraz jazdy na łyżwach , na zadanie 

przeznaczono dotację w kwocie 7.000,00 złotych. 
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 Do konkursu przystąpiły 2 organizacje  pozarządowe,  składając  ofertę w wyznaczonym 

terminie, tzn.- Ludowy Zespół Sportowy „Muskador” i Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” 

Jeruzal. 

3. Nie zostanie nakręcony film reklamowy dla gmin z powiatu skierniewickiego. Do 

udziału w tym przedsięwzięciu zgłosiła się jedynie nasza gmina i starostwo 

powiatowe. 

4. Zostały przygotowane i wydane decyzje podatkowe dla właścicieli gruntów na terenie 

naszej gminy na 2010 rok. Wydano ponad 1600 decyzji. 

5. Odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli gminy Kowiesy dotyczące tworzenia 

mapy rozwojowej gminy Kowiesy do 2020 roku. Takie spotkania odbywają się we 

wszystkich gminach, powiatach i miastach województwa Łódzkiego. Celem projektu 

jest przygotowanie 5 grup scenariuszy rozwojowych obejmujących: 

 scenariusze lokalne /gminy/ 

 scenariusze ponadlokalne /powiatowe i regionalne/ 

 scenariusze sektorowe / przemysł, rolnictwo, usługi/ 

 scenariusze sektorowo-przestrzenne 

 scenariusze ponadregionalne / rola województwa w kontekście rozwoju kraju/ 

 sporządzenie mapy strategicznego rozwoju Województwa Łódzkiego. 

6. Wczoraj została zgłoszona kradzież lampy oświetlenia ulicznego w Jeruzalu.   

Wartość skradzionego zestawu to ok. 600,00 zł. Kradzież została zgłoszona policji w 

Kowiesach.  

III. Wyjazdy służbowe: 

1. W dniu 1 marca brałem udział w konferencji w Łowiczu zorganizowanej przez 

WFOŚiGW w Łodzi, gdzie przedstawiono zasady finansowania zadań z zakresu 

ochrony środowiska przez fundusz w 2010 roku. Jest dobra wiadomość dla 

samorządów małych gmin- będzie można ubiegać się o dotacje na zadania 

realizowane z PROW w zakresie podstawowych usług dla ludności w wysokości do 

15% kosztów kwalifikowanych.  

2. W Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Skierniewicach wziąłem udział w 

podsumowaniu działalności Państwowej Straży Pożarnej i jednostek OSP na terenie 

powiatu w 2009 roku. W obrębie powiatu jesteśmy na trzecim miejscu w zakresie 

finansowania działalności jednostek OSP. Nasza jednostka OSP Wola Pękoszewska, 

działająca w ramach KSRG ma najmłodsze samochody pożarniczo-gaśnicze w 

obrębie powiatu /średni wiek pojazdów wynosi 14 lat, dla powiatu jest to 18 lat/. Trzy 

gminy w powiecie nie mają już na wyposażeniu samochodów typu „Żuk”. 

3. W dniu 10 lutego byłem w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w departamentach: 

 Rolnictwa i Ochrony Środowiska /złożenie wniosków na dofinansowanie zadań z 

WGORRiL/ 

 ds. Przedsiębiorczości /przygotowanie oferty dla lokalizacji inwestycji w 

Zawadach/ 

4. 11 lutego byłem u pana Starosty Skierniewickiego na rozmowie w sprawie ustalenia 

zakresu rzeczowego przy remoncie drogi powiatowej Nr 1335E w Chojnacie. W 

rozmowie brała udział pani Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych. Ustalono, że na 

całej długości cmentarza parafialnego wzdłuż parkanu będzie urządzona zatoczka 

asfaltowa. Zostaną także zebrane zawyżone pobocza i odtworzony rów przydrożny od 

cmentarza w kierunku skrzyżowania z droga powiatową Nr 1333E.  

5. 19 lutego brałem udział w naradzie w KMPSP w Skierniewicach w sprawie 

zagrożenia powodziowego na terenie powiatu i miasta Skierniewic. Na szczęście takie 

zagrożenie na terenie naszej gminy nie wystąpiło.  
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6. 26 lutego brałem udział w konferencji organizowanej w Łowiczu przez Związek 

Gmin, Miast i Powiatów Dorzecza Bzury w sprawie tworzenia Strategicznej Mapy 

Rozwoju Województwa Łódzkiego.  

 

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 

Kolejny punkt to przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  Gminy Kowiesy w 2009 roku. 

Sprawozdanie zostało przedstawione przez panią Janinę Powązkę- Pełnomocnika ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Pani Przewodnicząca podziękowała za przedstawienie sprawozdania i w związku z brakiem pytań ze 

strony radnych przeszła do kolejnego punktu obrad.    

Ad. 7 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2010. Omówienia projektu dokonała pani Janina 

Powązka- Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pani Pełnomocnik wyjaśniła, 

że zgodnie z art. 4' ust. 2 ustawy  z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2002 roku Nr 147, poz. 123 z późniejszymi zmianami) 

gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest uchwalany corocznie przez radę 

gminy. Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisję rozwiązywania 

problemów alkoholowych, powoływaną przez wójta gminy w drodze zarządzenia. Ustawa wskazuje 

gminom źródło pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań - w celu pozyskania 

dodatkowych środków na przeprowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Opłata ta stanowi dochód gminy, który w całości przekazywany jest na realizację w/w  

zadań. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok określa cele, zadania 

i zasady koordynacji i finansowania programu, reguluje zasady wynagradzania członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 

organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

Następnie pani Pełnomocnik przedstawiła harmonogram działań związanych z realizacją Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z preliminarzem kosztów w 

gminie Kowiesy w 2010r.- ilustruje to poniższa tabela: 

  

Lp. Zadania Koszt 

1. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach – 

wynagrodzenia dla osób pracujących i sprzątających. 

 

15.400.00zł. 
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2. Działalność świetlicy środowiskowej w Woli Pękoszewskiej oraz 

wynagrodzenie dla osoby pracującej. 

 

12.200,00zł. 

3. Finansowanie programów profilaktycznych (imprez 

rozrywkowych, spektakli teatralnych, muzycznych 

uwzględniających program profilaktyczny), w tym finansowanie 

udziału dzieci i młodzieży w koloniach i obozach z programem 

profilaktycznym. 

 

 

13.660,00zł. 

4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, wynagrodzenie dla Sekretarza Komisji 

miesięcznie i diety dla członków komisji . 

 

7.800,00zł. 

5. 

 

Abonament za telefon komórkowy. 1.000,00zł 

 

6. 

 

Orzeczenia biegłego sądowego. 640,00zł. 

7. 

 

Finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

3.300,00zł. 

8 

Dofinansowanie  Centrum Integracji Społecznej  2.000,00zł 

 

 

       Razem:          56.000,00zł. 

 

Plan dochodów na 2010 rok: 

- środki niewykorzystane za ubiegły rok w wysokości – 13.000,00 zł. 

- przewidywane wpływy z opłat za ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43.000,00zł. 

 

Następnie pani Pełnomocnik przedstawiła plan pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2010 rok.  Ilustruje to poniższa tabela: 

Lp Zadanie Termin 

1 1. Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Uzależnień Gminy Kowiesy na 2010 r. 

2. Opracowanie i przedstawienie Radzie Gminy  sprawozdania z 

działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2009r. 
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3. Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w sprawie 

udzielania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych na miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży oraz kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi 

napojami. 

4. Prowadzenie profilaktycznych rozmów z osobami  

uzależnionymi skierowanymi przez Posterunek Policji lub inne 

instytucje. 

5. Kontrola zajęć pozalekcyjnych w szkołach 

 

 

I kwartał 

Styczeń 

Luty 

Marzec 

 

2 1. Opiniowanie wniosków w sprawie dofinansowywania kolonii 

dla dzieci z rodzin patologicznych 

2. Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w sprawie 

udzielania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych na miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży oraz kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi 

napojami. 

3. Prowadzenie profilaktycznych rozmów z osobami  

uzależnionymi skierowanymi przez Posterunek Policji lub inne 

instytucje. 

4. Kontrola działalności świetlicy środowiskowej w Woli 

Pękoszewskiej 

 

 

 

II kwartał 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

 

3 1. Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w sprawie 

udzielania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych na miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży oraz kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi 

napojami. 

2. Prowadzenie profilaktycznych rozmów z osobami  

uzależnionymi skierowanymi przez Posterunek Policji lub inne 

instytucje. 

3. Kontrola działalności świetlicy środowiskowej w Woli 

Pękoszewskiej 

 

 

 

III kwartał 

Lipiec 

Sierpień 

Wrzesień 

 

4  

1. Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w sprawie 

udzielania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych na miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi 

napojami. 

2. Prowadzenie profilaktycznych rozmów z osobami  

uzależnionymi skierowanymi przez Posterunek Policji lub inne 

instytucje. 

3. Kontrola zajęć pozalekcyjnych w szkołach. 

 

IV kwartał 

Październik 

Listopad 

Grudzień 
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Do omawianego projektu uchwały 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. 8 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. Omówienia projektu uchwały dokonał pan Wójt, który na 

wstępie nadmienił, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji 

rady gminy w dniu 4 marca br. i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków komisji 

biorących udział w posiedzeniu. Pan Wójt wyjaśnił, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2009 roku o funduszu sołeckim, rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując 

uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku 

budżetowym. Ponieważ w tegorocznym budżecie zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz 

sołecki  zasadnym jest wyodrębnienie funduszu sołeckiego także w roku przyszłym.  

Do omawianego projektu uchwały 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 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 

Kowiesy przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. Omówienia projektu uchwały dokonał pan Wójt, który na wstępie nadmienił, że 

projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 4 

marca br. i został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków komisji biorących udział w 

posiedzeniu. Uchwała określa zasady i tryb udzielania dotacji dla istniejących placówek oświatowych: 

 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli, 

 Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Turowej Woli, 

 Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu  

oraz zasady ich rozliczania. Projekt uchwały stanowi kompleksowe uregulowanie trybu udzielania, 

rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli i zastępuje  uchwałę Nr 

XXXIII/175/10.   

 

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.   
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Ad. 10  

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu i w budżecie  gminy Kowiesy na 2010 

rok. Omówienia uchwały dokonała pani Skarbnik, która nadmieniała, że projekt uchwały był 

omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 4 marca br. i został 

pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. Pani Skarbnik 

wyjaśniła, że zmiany budżetu  polegają na : 

 zwiększeniu dochodów  o 8.348,00 zł- zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2010 według 

decyzji Ministra Finansów 

 zmniejszeniu dochodów o 4.269,00 zł- zmniejszenie planowanych udziałów gminy  w podatku 

dochodowym od osób fizycznych według decyzji Ministra Finansów 

 zwiększenie wydatków o 58.500,00 zł: 

- zaplanowanie kwoty 22.000,00 zł na sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

oraz opracowanie programu usuwania azbestu na terenie gminy Kowiesy, 

- zwiększenie dotacji dla publicznych przedszkoli o kwotę 34.000,00 zł  w związku ze wzrostem 

kwoty dotacji na rok 2010, 

- zaplanowanie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2.400,00- dowóz posiłków do szkoły w 

Kowiesach.  

Pani Skarbnik następnie wyjaśniła, że zmiany w budżecie polegają na przesunięciu kwoty 

21.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w związku z zakupami 

planowanymi do realizacji w szkołach z projektu unijnego w ramach POKL – zajęcia 

pozalekcyjne /zakup tablic interaktywnych i rzutnika multimedialnego/. 

 

Do omawianego projektu uchwały 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 podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Omówienia projektu uchwały 

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

posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 4 marca br. i został pozytywnie zaopiniowany 

przez wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu. Pan Wójt wyjaśnił, że 

przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem drewnianym i budynkiem gospodarczym (do 

remontu) zostanie zakupiona z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalno-oświatowe dla potrzeb 

mieszkańców wsi Stary Wylezin i okolicznych miejscowości. Nieruchomość stanowi własność osób 

fizycznych, którzy złożyli ofertę sprzedaży w cenie 75 tys. zł. Po dokonanych negocjacjach Wójta 

Gminy i przedstawicieli mieszkańców wsi z właścicielami działki ostatecznie ustalono, że cena 

zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/3 o pow. 0,3050 ha wynosi 72.000,00 zł 

brutto (wg. polisy ubezpieczeniowej wartość budynku wynosi 90 tys.). Wyceny nieruchomości 

dokonał biegły z Rawy Mazowieckiej i według wyceny wartość nieruchomości wynosi 74 tys. zł. 

Działka Nr 197/3 powstała z podziału działki nr 197/2  dokonanego na zlecenie i koszt właścicieli 

nieruchomości.    

  

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.  
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Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński podziękował panu Wójtowi, Radzie Sołeckiej Starego 

Wylezina  i pani Sołtys za to, że dołożyli wszelkich starań w procesie negocjacji w przedmiocie 

nabycia przedmiotowej nieruchomości.  

Ad. 12 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy dotychczasowemu dzierżawcy. Omówienia projektu uchwały dokonał 

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

wszystkich komisji rady gminy w dniu 4 marca br. i został pozytywnie zaopiniowany przez 

wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu. Pan Wójt wyjaśnił, że dotychczasowy 

dzierżawca złożył wniosek o zamiarze dalszej dzierżawy części ok. 0,50 ha działki nr 30/5 (część 

działki ok. 0,11 ha dzierżawi inny dzierżawca w celu dojazdu do swojej działki), stanowiącej własność 

Gminy Kowiesy, którą dzierżawi na podstawie zawartej umowy dzierżawy z dnia 28.03.2007 roku. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, 

poz.1591 ze zm.) uchwała Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

 

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 interpelacje i zapytania radnych. 

Jako pierwszy głos zabrał radny Krzysztof Wieczorek, który zapytał o  zaciek na ścianie budynku 

Urzędu Gminy od strony poczty.   

Pan Wójt wyjaśnił, że dach budynku urzędu był odśnieżany dwukrotnie. Nadmiar zamarzniętego 

śniegu zalegający w rynnach uniemożliwiał odpływ odmarzającej wody wobec czego  przelewała się 

ona górą – dlatego powstały zacieki na ścianach budynku.  

Radny Krzysztof Wieczorek zapytał, na kim spoczywa obowiązek odśnieżania chodnika przy drodze 

w Kowiesach?  

Pan Wójt odparł, że na właścicielach przylegających nieruchomości (tak jest w Woli Pękoszewskiej 

przy DK nr 70), a w przypadku gdy nieruchomość taka jest oddzielona od chodnika rowem- na 

zarządcy drogi. W Kowiesach zarządcą drogi  jest powiat.  

Nie zostało zgłoszonych więcej zapytań, wobec czego pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego 

punktu obrad.  

Ad. 14 

 

Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Jako pierwszy głos zabrał pan Wójt, który odniósł się do kradzieży lampy oświetlenia ulicznego w 

Jeruzalu informując, że zgłoszenie kradzieży zostało dokonane dopiero 3 dni po zdarzeniu. 
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Radna z Jeruzala Renata Owczarska wyjaśniła, że właściciele posesji znajdującej się obok słupa 

oświetleniowego, z którego skradziono lampę to ludzie w podeszłym wieku. Mieszkańcy więc albo 

nie zauważyli kradzieży albo nie mieli możliwości  jej zgłoszenia.  

 

W związku z tym, że został już rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie dostawcy pospółki żwirowej na 

drogi lokalne i równanie dróg o nawierzchni żwirowej równiarką w 2010 roku, pan Wójt zwrócił się 

do radnych o powołanie komisji drogowej, która wiosną  ma dokonać przeglądu dróg gminnych i 

wyznaczyć poszczególne drogi do wyrównania i nawiezienia pospółką. Do komisji drogowej zostali 

zgłoszeni następujący  radni: 

- Przewodnicząca Janina Rybicka, 

- radny Michał Bednarek, 

- radna Krystyna Oziębło, 

- radny Józef Mamczarek. 

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji, wobec czego przystąpiono do przegłosowania 

składu komisji. Za ww. składem głosowało 13 radnych.  13 radnych głosowało za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Komisja  w proponowanym składzie została powołana  13 

głosami. 

Sołtys Borszyc-Woli Pękoszewskiej Bolesław Wacławek i sołtys Wycinki Wolskiej Maciej Zieliński  

zwrócili się z prośbą do powołanej komisji drogowej aby ze szczególną uwagą dokonała przeglądu 

dróg na terenie tych sołectw.  

Radny Krzysztof Wieczorek zauważył, że niedawno był nawożony  destrukt na drogi  sołectwa 

Wycinka Wolska.   

Sołtys Maciej Zieliński wyjaśnił, że jesienią destrukt nawieziono na najbardziej nieprzejezdne 

odcinki dróg w sołectwie. Sołtys podkreślił, że  w okresie ostatnich roztopów  znacznie pogorszył się 

stan nawierzchni dróg na terenie sołectwa- m.in. drogi  biegnącej od skrzyżowania na Franciszkowie 

w kierunku wsi /koło państwa Piekut/.  

 Sołtysom zostały  rozdane : 

 informacja dotycząca terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

 informacja Kierownika USC dotycząca postępowania w przypadku utraty dowodu osobistego 

i znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony 

 zaproszenia na szkolenie ogrodnicze organizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z s. w Bratoszewicach w dniu 10.03.2010r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

poświecone minimalnym wymaganiom zgodności Cross compliance i środkom ochrony roślin 
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 zaproszenia na szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie LKD ”Kraina Rawki” w dniu 

16 marca 2010 roku na sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Kowiesy  dotyczące pozyskiwania 

funduszy unijnych pn.  „Możliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Leader”. 

Pan Wójt złożył wszystkim paniom obecnym na sali obrad życzenia z okazji zbliżającego się Dnia 

Kobiet.  

Nie zostało zgłoszone więcej wniosków.  

Ad. 15 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXXIV Sesji 

Rady Gminy Kowiesy V kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 14
30

. 

 

Protokołowała:                 Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Kowiesy 

Anna Kałamajska- Nowak 

         /-/ Janina Rybicka 

 

  

 

 

  

 


