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P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2010 
 
z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 3 sierpnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00  
 
 

Zakończenie Sesji godzina     15.30
 

Ustawowy stan radnych   - 15 
Faktyczny stan radnych   - 14 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych /nieobecny był radny Wiktor Machałowski/  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 
 
oraz w II części obrad: 
pan Artur Bagieński- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego  
pan Dominik Jędryka- Kierownik Posterunku Policji w Kowiesach. 
 

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 14 radnych. 
 
Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła porządek obrad:  
 Porządek Sesji: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 

Odpadami dla Gminy Kowiesy na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017” wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2015-Planu 
Rozwoju Lokalnego. 

9. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I 
półrocze budżetu Gminy Kowiesy oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Kowiesy i jednostkom podległym.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie  gminy na 2010 rok. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad. 
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Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy- Andrzej Józef Luboiński, który wnioskował o 
rozszerzenie porządku obrad przez wprowadzenie po punkcie 11: 
 

- punktu 12- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu gminy 
na rok 2010. 

  
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad został poddany pod głosowanie. Za zmianą porządku obrad 
głosowało 14 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Wniosek  został przyjęty 14 
głosami.  
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 

Odpadami dla Gminy Kowiesy na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017” wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2015-Planu 
Rozwoju Lokalnego. 

9. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I 
półrocze budżetu Gminy Kowiesy oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Kowiesy i jednostkom podległym.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie  gminy na 2010 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu gminy na 

rok 2010. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zamknięcie obrad. 

 
 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 
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 14 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 
Protokół został przyjęty 14 głosami.  
 
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca oddała głos Wójtowi 
Gminy, który przedstawił informację z działalności między sesjami jak poniżej.  
 

Z zakresu zadań inwestycyjnych: 

1. Prace przy przebudowie i rozbudowie OSP Jeruzal  na potrzeby społeczno-kulturalne 
mieszkańców wsi weszły w etap wykończania pomieszczeń w budynku. 

2. Przy budowie SUW w Paplinie będzie opóźnienie prac z uwagi na obfite opady atmosferyczne 
/brak możliwości wjazdu dźwigu na plac budowy/.Obecnie trwa wyposażanie stacji uzdatniania 
wody w urządzenia hydrauliczne i automatykę. 

3. Prace przy budowie sieci wodociągowej w Paplinie zostały prawie zakończone. Wykonawca 
czeka na wodę z SUW by wykonać próby ciśnieniowe.  

4. 20 lipca uzyskaliśmy ostatnią zgodę właścicieli działek gruntów w Chełmcach i Woli 
Pękoszewskiej na podwieszenie kabla energetycznego i montaż oświetlenia ulicznego. W dniu 
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22 lipca zostało złożone do starostwa powiatowego zgłoszenie zamiaru wykonania robót.  
5. Została podpisana umowa z firmą „Wotex” na modernizację dróg: Stary Wylezin-Chrzczonowice i 

Paplin-Paplinek. Obecnie trwają prace modernizacyjne drogi Stary Wylezin-Chrzczonowice. 
Obie drogi do końca września będą zrobione. 

6.  W powtórzonym przetargu na dostawę tłucznia kamiennego na drogi lokalne wzięły udział trzy 
firmy: 

- firma „SINBUD” z białej Rawskiej- oferta na kwotę 69,54 zł za tonę brutto, 
- firma PEDBRUK z Nowego Kawęczyna – oferta na kwotę 73,85 zł za tonę brutto, 
- firma Adams-Trans z Makowa – oferta na kwotę 84,18 zł za tonę brutto. 
Wybrana została oferta firmy SINBUD. Z firma ta została podpisana umowa i tłuczeń został już 
dostarczony na drogi gminne. 
7. Gmina Kowiesy otrzymała warunki techniczne na wykonanie dokumentacji technicznej 

oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie i Budach Chojnackich. 
8. Wiaty przystankowe w Woli Pękoszewskiej /3 sztuki/ i w Pękoszewie /2 sztuki/ zostały już 

dostarczone i zamontowane.  
W tym miejscu pan Wójt podziękował pani Krystynie Oziębło- radnej i sołtys  sołectwa Pękoszew 
oraz panu Bolesławowi Wacławek- sołtysowi sołectwa Wola Pękoszewska-Borszyce, za 
zorganizowanie mieszkańców przy rozbiórce starych wiat przystankowych i wylanie betonowych 
postumentów pod nowe.  
9. Została wykonana aktualizacja kosztorysów na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Woli 

Pękoszewskiej.  
10.  W Woli Pękoszewskiej i w Jeruzalu zostały zamontowane place zabaw dla dzieci. W 75% 

dofinansowanie będzie pochodziło z Programu Leader /małe projekty/. Ogrodzenie placu zabaw 
w Woli Pękoszewskiej  zostało zamontowane przez mieszkańców wsi. Mieszkańcy również 
dowieźli piasek do piaskownicy. 

11. W dniu 23 lipca odbył się przetarg na wykonanie remontu drogi w Nowym Wylezinie / wartość 
według kosztorysu- 370.000,00 zł/. Prawidłowe oferty złożyły dwie firmy: 

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego- oferta na 
kwotę 376.837,75 zł brutto, 
- CEZET BIS Sp. z o.o. ze Starachowic- oferta na kwotę 316.302,70 zł brutto. 
Wybrana została oferta firmy  CEZET BIS Sp. z o.o. ze Starachowic, z którą zostanie podpisana 
umowa na realizację tego zadania. 
12. Została wykonana dokumentacja techniczna na  remont drogi lokalnej Zawady-Franciszków i 

został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach o zamiarze wykonania tych 
prac. 

13. W dniu 2 sierpnia odbył się przetarg na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011 na 
terenie gminy Kowiesy. Wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez PKS Skierniewice Sp. z o.o. Jest 
wzrost świadczenia usługi miesięcznie o 800 zł, w porównaniu do roku ubiegłego. 

14. Została wykonana aktualizacja kosztorysów sieci wodociągowej dla wsi Chełmce, Jeruzal, 
Wólka Jeruzalska na potrzeby złożenia wniosku do naboru w ramach PROW, który jest 
planowany na miesiąc wrzesień 2010 roku.  

Sprawy bieżące: 

1. Po długich i mozolnych staraniach otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środki 
finansowe na realizację z PO KL projektu „Dobry start- lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w 
Gminie Kowiesy” na rok 2010. 

2. w dniu 4 lipca zakończyły się wybory prezydenckie w Polsce. Frekwencja w II turze wyborów w 
Gminie Kowiesy była wyższa od I tury wyborów i wynosiła 54,15%. Najwyższa była w 
Obwodowej Komisji Wyborczej w Jeruzalu i wyniosła 59,40%. 

3. Została przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla powodzian wśród mieszkańców gminy. Z 20 
sołectw zebrano kwotę 12.076,00 zł. Pracownicy Urzędu Gminy przekazali na rzecz powodzian 
440 zł. Cała kwota została przekazana Gminie Słubice w powiecie płockim. Gmina Kowiesy wraz 
z Powiatem Skierniewickim przeprowadziła zbiórkę  zboża paszowego. W naszej gminie 
zebrano 94 worki czyli ok. 5 ton zboża.  

Wyjazdy służbowe:  

1. W dniu 29 czerwca  brałem udział w konferencji organizowanej przez Marszałka Województwa w 
sprawie perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii. W woj. łódzkim jest 400 wiatraków / 17 
to konstrukcje zupełnie nowe, pozostałe są z demobilu z Niemiec i Danii/. Sprawność nowych 
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wynosi 25-30 5, starych tylko około 8 %. W Polsce działa kilka geotermii, z których tylko jedna 
nie przynosi strat- jest to geotermia koło Mszczonowa, która ma b. dobra wodę / po odebraniu 
ciepła woda jest wykorzystywana jako woda pitna/. 

2. Wspólnie z panią Skarbnik podpisaliśmy aneksy do umów z PROW z Marszałkiem 
Województwa Łódzkiego na finansowanie: z Odnowy wsi na Rozbudowę i przebudowę OSP 
Jeruzal / zmniejszenie dofinansowania do 309 tys. zł/ i Budowy SUW w Paplinie i sieci 
wodociągowej w Paplinie /zmniejszenie dofinansowania do 964 tys. zł/. tego samego dnia 
podpisaliśmy umowy kredytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie w/w zadań inwestycyjnych.   

  
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 podjęcie uchwał  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy.  
 
Jako pierwszy został omówiony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dla działek nr ewid. 65 (część), 68/1, 68/2, 69/1, 
69/2, 70/1, 70/3, 70/4, 76/1, 76/2, 76/3 (część) w miejscowości Lisna. Omówienia uchwały dokonał pan Wójt, 
który na wstępie wskazał,  że przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu 
wszystkich komisji rady gminy w dniu 2 sierpnia br. Pan Wójt, posiłkując się rysunkiem Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, wskazał tereny części wsi 
Lisna, których dotyczy przedmiotowa uchwała i wyjaśnił, że przedmiotem ustaleń planu będzie określenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 
8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów 
zabudowy; 
9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów; 
11) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości 
powstałej w związku z uchwaleniem planu.  
Przedmiotem projektów planów,  które dotyczą miejscowości Lisna  jest przede wszystkim ustalenie 
przeznaczenia terenu i warunków dla realizacji zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej i zagrodowej. 
Pan Wójt dodał, ze wnioskodawcy będą partycypować w kosztach sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tych terenów.  
 
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 14 radnych.  14 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 
 
W tym miejscu obrady opuścili radna Renata Owczarska i sołtys Jeruzala Ryszard Widuliński z powodu 
spraw służbowych.  
 
Jako następny został omówiony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dla działek nr ewid. 58, 59/1, 59/2, 59/3, 60, 61, 65 
(część) w miejscowości Lisna. Omówienia uchwały dokonał pan Wójt, który na wstępie wskazał, że 
przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wszystkich komisji rady 
gminy w dniu 2 sierpnia br. Pan Wójt, posiłkując się rysunkiem Studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, wskazał tereny części wsi Lisna, których dotyczy 
przedmiotowa uchwała i wyjaśnił, że przedmiotem ustaleń planu będzie określenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 
8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów 
zabudowy; 
9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów; 
11) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości 
powstałej w związku z uchwaleniem planu.  
Przedmiotem projektów planów,  które dotyczą miejscowości Lisna  jest przede wszystkim ustalenie 
przeznaczenia terenu i warunków dla realizacji zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej i zagrodowej. 
Pan Wójt dodał, ze wnioskodawcy będą partycypować w kosztach sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tych terenów.  
 
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. 
 
Jako kolejny został omówiony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dla działek nr ewid 44/4 (część), 202/1, 202/2 (część), 
202/3, 203/3, 203/4 (część)203/5, 204/3, 204/4 (część), 204/5, 205/1, 205/7, 205/8 (część), 205/9, 205/10 
(część), 205/11, 206/1, 206/7, 206/8   (część), 209/2, 209/3 (część), 209/4, 210/1, 210/2 (część), 210/3, 
211/1, 211/2 (część), 211/3,   212/1, 212/2 (część), 212/3, 213/2 (część), 213/4, 213/5,213/6, 214/1, 214/2 
(część), 214/3,   215/1, 215/2 (część), 215/3, 219/5, 219/7, 219/8, 219/9, 219/10, 219/11, 219/12, 219/13, 
267/1, 267/3, 267/4 (część), 267/5 w miejscowości Zawady, dla działki nr ewid. 27 w miejscowości Wola 
Pękoszewska, dla działek nr ewid. 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 73/1, 73/2, 72/1, 72/2 (część), 72/3, 
173/1,173/2  oraz działki nr ewid.113 w miejscowości Chrzczonowice. Omówienia uchwały dokonał pan Wójt, 
który na wstępie wskazał,  że przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu 
wszystkich komisji rady gminy w dniu 2 sierpnia br. Pan Wójt, posiłkując się rysunkiem Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, wskazał tereny, których 
dotyczy przedmiotowa uchwała i wyjaśnił, że przedmiotem ustaleń planu będzie określenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 
8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów 
zabudowy; 
9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów; 
11) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości 
powstałej w związku z uchwaleniem planu.  
Przedmiotem projektów planów,  które dotyczą miejscowości Zawady, Wola Pękoszewska i Chrzczonowice 
jest ustalenie przeznaczenia terenu i warunków dla realizacji zabudowy usługowej, produkcyjnej, obsługi 
rolnictwa, składów magazynów, transportów i motoryzacji.  
Pan Wójt dodał, ze wnioskodawcy będą partycypować w kosztach sporządzenia planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla tych terenów.  
 
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. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska i Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Kowiesy na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017” wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko. Omówienia projektu uchwały dokonał pan Wójt, który wskazał, że 
przedmiotowy projekt został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 
2 sierpnia br. Pan Wójt wyjaśnił, że ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) nakłada na organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej 
państwa, obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska, którego część, na podstawie  ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251ze zm.), stanowi gminny plan 
gospodarki  odpadami. Dokumenty te w myśl cytowanych wyżej przepisów  podlegają aktualizacji co 4 lata. 
Pierwszy Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kowiesy został 
uchwalony przez Radę Gminy w Kowiesach 28 grudnia 2004r. uchwałą Nr XXV/114/04  i obejmował zadania 
przewidziane na okres 2005-2008 i kierunki działań do 2012r. Niniejszy projekt Programu Ochrony 
Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla  Gminy Kowiesy na lata 2010 – 2013 stanowi drugą 
edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
odpadami na terenie  gminy Kowiesy i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2004 r. Projekt Programu 
Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kowiesy został pozytywnie zaopiniowany 
przez Zarząd Powiatu w Skierniewicach: pismo znak ROŚ.I.7620-2/2010 z dnia 29 marca 2010, oraz przez 
Zarząd Województwa Łódzkiego: pismo znak RO.II.-BK-7614/7/10 z dnia  7 kwietnia 2010 r. Projekt tego  
dokumentu wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany  przez 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pismem znak: PWIS-NS-OZNS-72/41/10 z 
dnia 14.06.2010 r. oraz  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  pismem znak: RDOŚ-10-
WSI-o-6625/238/2010/mp z dnia 08.06.2010 r. Projekt Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy  Kowiesy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany postępowaniu 
w sprawie ocen oddziaływaniu na środowisko. W wyniku tego postępowania zapewniono możliwość udziału 
społeczeństwa w opracowaniu wyżej wymienionego dokumentu m.in. poprzez: udostępnienie go w dniach 
od 05.01.2010r.do26.01.2010r. w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej Gminy, wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy odpowiedniej informacji o możliwości zapoznania się z dokumentami, 
zapewniając możliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów: osobiście  w siedzibie Urzędu 
Gminy lub drogą elektroniczną. W podanym terminie  nie wpłynęły  żadne uwagi i wnioski od społeczeństwa. 
Pan Wójt wskazał, że Gminny Program Ochrony Środowiska zawiera diagnozę aktualnego stanu 
środowiska, cele i zadania w zakresie ochrony środowiska, plan działań na lata 2010-2013 oraz zarys planu 
działań na lata 2014-2017, wskazuje zasady, kompetencje organów i instrumenty zarządzania środowiskiem, 
określa środki finansowe na realizację programu i koszty realizacji przedsięwzięć /wdrażanie programu/ oraz 
monitoring. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kowiesy zawiera aktualną analizę i ocenę  stanu 
gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, określa działania 
zmierzające do poprawy sytuacji gospodarki odpadami w gminie, określa cele i zadania w zakresie 
gospodarki odpadami w gminie w odniesieniu do celów polityki ekologicznej powiatu, regionu i państwa 
polskiego na lata 2010-2013 i 2014-2017. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kowiesy zawiera 
harmonogram realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami oraz proponowany system 
gospodarki odpadami dla gminy Kowiesy.  
 
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. 
 
Na salę obrad wrócili: radna Renata Owczarska i sołtys Jeruzala Ryszard Widuliński. 
Obrady opuścił z ważnych powodów osobistych radny Michał Bednarek. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2015-
Planu Rozwoju Lokalnego. Omówienia projektu uchwały dokonał pan Wójt, który wskazał, że przedmiotowy 
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projekt został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy w dniu 2 sierpnia br. 
Pan Wójt wyjaśnił, że aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2015- Plan Rozwoju Lokalnego, 
która została przyjęta w dniu 6 czerwca 2008 roku wynika przede wszystkim z faktu dezaktualizacji danych 
dotyczących zarówno opisu stanu istniejącego gminy Kowiesy jak też danych dotyczących planowanych 
inwestycji. Przyjęcie przedmiotowego dokumentu spowodowane jest tym, że jest on niezbędnym 
dokumentem, jaki wymagany jest przy pozyskiwaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego, w ramach którego Gmina Kowiesy zamierza aplikować o dofinansowanie 
inwestycji pn. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszewskiej. Następnie pan Wójt zaprezentował 
wyciąg z aktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2015-Planu Rozwoju Lokalnego 
dotyczący realizacji planowanych zadań i projektów przez gminę Kowiesy /załącznik nr 3 do protokołu/.  
 
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.  12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw.  Od głosu wstrzymał się radny 
Krzysztof Wieczorek. Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
za I półrocze budżetu Gminy Kowiesy oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury. Projekt uchwały został omówiony przez panią Skarbnik. Pani Skarbnik 
wyjaśniła, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wójt przedstawia 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 
dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze 
półrocze roku budżetowego. Zakres i formę przedmiotowej informacji określa organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Pani Skarbnik dodała, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez członków komisji rady gminy na posiedzeniu  w dniu 2 sierpnia br.  
 
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. 
 
Na salę obrad wrócił radny Michał Bednarek.  
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 
Gminie Kowiesy i jednostkom podległym. Projekt uchwały został omówiony przez panią Skarbnik. Pani 
Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w 
przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne 
mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 
podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach 
określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz 
wskazuje organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg. Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu przedmiotowych ulg, jeżeli: 

1. osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła majątek  
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty 
codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej wysokość 
6.000,00 zł;  

2. osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku 
majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie 
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało 
się nieskuteczne; 
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4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 

5. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 

 W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umarzanie należności może 
nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.  
 
Pani Skarbnik nadmieniła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wszystkich 
komisji rady gminy w dniu 2 sierpnia br.  
 
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 14 radnych.  14 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 14 głosami 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie  gminy na 2010 rok. Omówienia 
projektu uchwały dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że: 

 zwiększa się dochody w kwocie 78.084 zł – dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi z przeznaczeniem na 
dofinansowanie SUW i wodociągu w Paplinie, 

 zwiększa się dochody w kwocie 24.128,00 zł- dotacja z budżetu UE z przeznaczeniem na 
dofinansowanie placu zabaw w Jeruzalu- 11.293,00 zł i w Woli Pękoszewskiej- 12.835,00 zł, 

 zwrot dotacji- 27.000,00 z przeznaczeniem na zwrot wydatków z programu POKL na zajęcia w 
szkołach, 

 zwiększa się wydatki : 
- o 1240,00 zł – dodatek dla pracownika socjalnego, 

 zmienia się wydatki w zakresie zadań inwestycyjnych: 
- wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Nowy Wylezin- planowany koszt według kosztorysu 
inwestorskiego to 370.000,00 zł, po przetargu koszty całkowite wyniosą 325.000,00 zł. Oszczędności na tym 
zadaniu planuje się zaangażować w remont drogi w Zawadach poprzez utwardzenie gruzem/ wstępnie było 
zaplanowane 70,000,00 zł, niemniej po sporządzeniu kosztorysu niezbędna jest kwota 106.000,00 zł/, 
- zakup zaworu zwrotnego i wymiana pompy na SUW w Starym Wylezinie- 15.000,00 zł. 
 
Pani Skarbnik dodała, że przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu 
wszystkich komisji rady gminy w dniu 2 sierpnia br.  
 
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 14 radnych.  14 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 14 głosami 
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu gminy 
na rok 2010. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że przedmiotowa uchwała pozwoli 
na zaciągniecie kredytu długoterminowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 
200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w roku 2010, związanego z 
realizacją zadana inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 115154 w Nowym Wylezinie”. 
Kredyt zostanie spłacony w latach 2011-2014. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami zostaną 
zaplanowane w budżetach lat następnych, w których przypadają spłaty kredytu.  
 
Pani Skarbnik dodała, że przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu 
wszystkich komisji rady gminy w dniu 2 sierpnia br.  
 
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 14 radnych.  14 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 14 głosami 
 
Pani Przewodnicząca zarządziła 5-minutową przerwę w obradach.  
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Po przerwie obrady zostały wznowione. 
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
 
Na drugą część obrad przybyli: 

 pan Artur Bagieński- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego,  

 pan Dominik Jędryka- Kierownik Posterunku Policji w Kowiesach. 
 

Pani  Przewodnicząca  powitała przybyłych gości  i oddała głos panu Wójtowi. 
 
Pan Wójt podziękował panu Wicemarszałkowi za przybycie na dzisiejsza sesję rady gminy i na wstępie 
przedstawił pokrótce  inwestycje realizowane w 2010 roku przez gminę Kowiesy z udziałem środków 
unijnych i dotacji z TFOGR /Budowa SUW i sieci wodociągowej w Paplinie, Budowa Zintegrowanego 
Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego, Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jeruzalu 
na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi, Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez 
budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Jeruzal, Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez 
budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wola Pękoszewska, Remont nawierzchni dróg gminnych: 
Paplin-Paplinek, Stary Wylezin-Chrzczonowice, Franciszków-Zawady/. Pan Wójt wskazał, że na lata 2011-
2012 planowana jest realizacja inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Pękoszew- Wędrogów. Całkowity koszt 
realizacji inwestycji to ponad 4 mln. zł. Na tą inwestycję będziemy starać się pozyskać dofinansowanie z 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i RPO WŁ. Pan Wójt dodał, że na 2011 rok planowana 
jest realizacja inwestycji pn. Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców we 
wsi Paplin oraz inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej / 
koszt inwestycji to 4.403 tys. zł, przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej o długości 19 km i wykonanie 
ok. 190 przyłączy/. Na tę inwestycję będziemy składać wniosek o dofinansowanie do RPO WŁ. Pan Wójt 
wskazał również, że w tym tygodniu Gmina Kowiesy złoży wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. 
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszewskiej w ramach działania Infrastruktura kultury do RPO. 
Na zakończenie pan Wójt podziękował panu Wicemarszałkowi za pomoc finansową udzieloną z TFOGR na 
drogi gminne i poprosił, by w przyszłości pamiętać o naszej gminie. 
 
Pan Wicemarszałek podziękował jeszcze raz za zaproszenie na dzisiejsze obrady. Następnie wyjaśnił, ze 
jeżeli chodzi o dofinansowanie zadań wodociągowych to wciąż czekamy na nowe rozporządzenie  by móc 
ogłosić nabór na Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 
/najprawdopodobniej we wrześniu/. Jeżeli chodzi o dofinansowanie na drogi dojazdowe do pól to w tym roku 
mamy w budżecie na to  14 mln. zł, z tym, że potrzeby jst są znacznie większe. Pan Wicemarszałek odniósł 
się również do ogłoszonego 28 czerwca naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi 
Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury i wyjaśnił, że budżet na to 
działanie jest b. okrojony. Aplikowane zostały wnioski nie tylko o dofinansowanie zadań polegających na 
budowie  WDK-ów ale i na zadania znacznie większego kalibru jak renowacje kompleksów pałacowych z 
zasobów SP. Stąd obawa, ze nie wystarczy środków na wszystkie projekty.  
Następnie pan Wicemarszałek odniósł się do zbliżających się wyborów samorządowych. Pan 
Wicemarszałek podkreślił na wstępie, że  w tym roku minęło 20 lat od chwili, gdy 8 marca 1990 r. Sejm RP 
uchwalił najważniejsze ustawy kształtujące samorząd terytorialny. Dzięki tym ustawom jesteśmy 
gospodarzami własnego podwórka - w akcie wyborów powszechnych kreujemy skład osobowy organów 
stanowiących – rady gminy (a także rady powiatu, sejmik wojewódzki) oraz od 2002 r. wybieramy  wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. Wszystkie szczeble samorządu współpracują ze sobą, razem 
zaspokajamy potrzeby naszych  mieszkańców. Pan Wicemarszałek podziękował za dotychczasową 
współpracę i życzył pomyślnych wyników w nadchodzących wyborach samorządowych oraz dalszej 
współpracy z samorządem województwa. 
 
Pani Przewodnicząca podziękowała panu Wicemarszałkowi za dobre serce i udzieloną gminie Kowiesy 
pomoc finansową przy realizacji zadań.  
 
Pan Wójt w imieniu Rady Gminy Kowiesy i swoim odczytał i wręczył panu Dominikowi Jędryce- Kierownikowi 
Posterunku Policji w Kowiesach list gratulacyjny z okazji Święta Policji, które przypadało na dzień 24 lipca br. 
a pani Przewodnicząca Rady wręczyła panu Kierownikowi kwiaty.  
Pan Kierownik Posterunku Policji  podziękował serdecznie za słowa uznania skierowane pod jego adresem i 
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adresem wszystkich funkcjonariuszy posterunku w Kowiesach.  
 
Następnie głos zabrał pan Wicemarszałek Artur Bagieński, który wskazał, że samorząd województwa 
łódzkiego finansuje jednostki OSP, PSP i Policji z terenu województwa. Jest to dofinansowanie największe w 
skali kraju. 40 mln zł dofinansowania przekazano jednostkom straży pożarnej m.in. na zakup wozów 
pożarniczych, 30 mln zł otrzymała policja min. na zakup radiowozów, wyposażenia kryminalistycznego i 
laboratoria.    
  
Nie zgłoszono żadnych interpelacji i 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 poinformował biorących udział w posiedzeniu o zbliżających się 
uroczystościach dożynek powiatowych. Uroczystości  odbędą się w Słupi w dniach 21-22 sierpnia br. W 
drugim dniu dożynek odbędzie się prezentacja wieńcy dożynkowych przygotowanych przez poszczególne 
gminy z terenu powiatu. Do przygotowania wieńca gminnego wytypowane zostało sołectwo Jeruzal, w 
którym przeprowadzono w tym roku najwięcej inwestycji. Każda gmina przygotowuje również stoisko z 
wyrobami regionalnymi stąd prośba do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy o 
przygotowanie takiego stoiska. Ponieważ w programie uroczystości jest punkt poświęcony prezentacji 
poszczególnych gmin pan Wójt zwrócił się do przedstawicieli sołectwa Jeruzal o uzgodnienie kto przygotuje 
prezentację i w jakiej formie. 

Pan Wójt poinformował  biorących udział w posiedzeniu, że na początek października planowane jest 
uroczyste oddanie do użytku budynku strażnicy  OSP Jeruzal po przebudowie i rozbudowie budynku na 
potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi. Pan Wójt zaprosił na tą uroczystość pana Wicemarszałka, 
który za zaproszenie serdecznie podziękował.  

Pani Przewodnicząca przedstawiła obecnym na posiedzeniu stanowisko przyjęte na XLIV sesji Rady 
Powiatu Sieradzkiego w dniu 30 czerwca 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu dla naboru nr 1 
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 
Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
Rada Powiatu Sieradzkiego z uwagi na fakt ograniczenia finansowania kosztów kwalifikowanych projektów 
w ramach w/w działania do 50%, zwróciła się z apelem do Zarządu Województwa Łódzkiego o zawieszenie 
konkursu ogłoszonego w dniu 28 czerwca i o wznowienie go na zasadach określonych w „Podręczniku RPO 
WŁ na lata 2007-2013” oraz w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2007-2013”. 

Pan Wicemarszałek ustosunkował się do przedmiotowego stanowiska, wyjaśniając, że zmniejszenie 
finansowania jest spowodowane tym, ze budżet na dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V 
Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 jest bardzo okrojony. Ograniczenie finansowania do 50% 
umożliwi dofinansowanie projektów aplikowanych przez mniejsze jednostki samorządowe. Gdyby konkurs 
został przeprowadzony na dotychczasowych zasadach cały budżet zostałby przeznaczony na 
dofinansowanie 2, góra 3 wniosków na renowację zabytkowych rezydencji pałacowych.  

Pan Wójt poinformował radnych i sołtysów, że na ostatni weekend sierpnia planowana jest 3- dniowa 
wycieczka  Poznań-Gniezno –Kruszwica dla radnych, sołtysów i pracowników urzędu. Pan Wójt przedstawił 
szczegółowy program wyjazdu i poinformował, że  koszt wyjazdu wynosi 415 zł od osoby. Wszyscy 
zainteresowani wyjazdem są proszeni o zgłoszenie się do  pracownika ds. obsługi rady gminy do końca 
tygodnia.  

Pan Wójt przedstawił obecnym na posiedzeniu prośbę wychowanków pani Czeczott i pani Potockiej o 
wyremontowanie  grobu, w którym spoczywają obie panie. Ponieważ remont grobowca nie może być 
sfinansowany ze środków budżetu gminy należy się zastanowić skąd pozyskać środki finansowe na to 
przedsięwzięcie. Firma kamieniarska z Chojnaty przedstawiła wstępne kosztorysy prac remontowych. 

 Kosztorys nr 1:  

 wymiana tablicy na nową z czarnego granitu i zamontowanie nowych liter /260 szt./ - 3.000,00 zł 
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  remont grobu - 500,00 zł 

razem: 3.500,00 zł; 

Kosztorys nr 2: 

 montaż starych liter- 500,00 zł 

 remont grobu - 500,00 zł 

razem: 1.000,00 zł.  

Radny Krzysztof Wieczorek opowiedział się za wykorzystaniem starych liter z tablicy nagrobkowej. 

Sołtys Wędrogowa  Bogusław Wieczorek zaproponował aby radni i sołtysi, którzy przecież  pełnią funkcję 
społeczne, przeznaczyli swoje diety z dwóch kolejnych posiedzeń rady gminy na wyremontowanie grobu 
pani Czeczott i pani Potockiej.  

Pan Wicemarszałek zadeklarował wsparcie finansowe przedsięwzięcia ze swej strony i porosił o 

zawiadomienie go zbiórce funduszy. 

Radny Cezary Żukowski zaproponował, żeby na najbliższą sesję rady gminy zaprosić wnioskodawców - 

byłych wychowanków pań Czeczott i Potockiej. Wychowankowie przedstawili by nam sylwetki obu pań. 

Sołtys Bogusław Wieczorek wyraził przekonanie, że 80% mieszkańców gminy zna panie Czeczott i 

Potocką i ich wkład w wychowanie i nauczanie mieszkańców naszej gminy. 

Radny Cezary Żukowski wyraził przekonanie, że chyba nie do końca tak jest skoro nie nadano imienia pani 

Czeczott szkole podstawowej w Kowiesach. 

Pan Wójt obiecał na najbliższą sesję rady gminy zaprosić byłych wychowanków pani Czeczott i pani 
Potockiej. Podejmie się wtedy decyzję o wyborze kosztorysu, zbiórce funduszy i formie jej przeprowadzenia. 
Pan Wójt podkreślił, że dobrze byłoby, żeby remont grobowca został przeprowadzony przed Świętem 
Zmarłych. 

Pani Sekretarz przypomniała radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych /do 11 września 2010r./ i 
rozdała radnym druki oświadczeń majątkowych.   

Sołtysi otrzymali pismo z prośbą  Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu o pomoc w dotarciu do świadków wydarzeń oraz w gromadzeniu wszelkich 
dokumentów i pamiątek z okresu II wojny światowej dotyczących martyrologii wsi w związku z planowanym 
otwarciem w Michniowie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej. 

Nie zostało zgłoszone więcej wniosków.  
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXXVII Sesji Rady 
Gminy Kowiesy V kadencji. 
Zakończenie sesji godz. 15

30
. 

 
Protokołowała:                 Przewodnicząca 
                                                                                                       Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska- Nowak 

         /-/ Janina Rybicka 
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