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P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2010 

 

z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 8 września 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Kowiesy 

 

Początek Sesji godzina  13.00  

 
 

Zakończenie Sesji godzina     15.00
 

Ustawowy stan radnych   - 15 

Faktyczny stan radnych   - 13 

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych /nieobecny była radna Jadwiga Gołębiewska i radny 

Andrzej Krajewski/  według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) oraz  

pani Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu  i sołtysi zgodnie z załączoną listą 

obecności (załącznik nr 2).  

 

W sesji udział wzięli:  

pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy 

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:  

 

Porządek obrad: 

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 uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXXVII/197/10 Rady Gminy 

Kowiesy z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy dotychczasowym dzierżawcom.  

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

9. Zajęcie stanowiska w sprawie rozbudowy drogi lokalnej położonej na działkach nr 

102, 154, 206/8 łączącej projektowaną równolegle do przyszłej drogi ekspresowej 

S8 drogę dojazdową (rokardową) z drogą krajową Nr 70.  

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

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

wnioskował o : 

- zmianę punktu 6 w porządku- zamiast podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr 

XXXVII/197/10 Rady Gminy Kowiesy z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będzie podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

- dodanie po punkcie 9:  

 

 punktu 10- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 punktu 11 – podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych 

przebiegających przez obszar gminy Kowiesy do kategorii dróg gminnych, 

 punktu 12 – przedstawienie Informacji z  wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 

okres I półrocza 2010 roku. 

  

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: 

Porządek obrad: 

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 uchwały w przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy dotychczasowym dzierżawcom.  

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

9. Zajęcie stanowiska w sprawie rozbudowy drogi lokalnej położonej na działkach nr 

102, 154, 206/8 łączącej projektowaną równolegle do przyszłej drogi ekspresowej S8 

drogę dojazdową (rokardową) z drogą krajową Nr 70.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych przebiegających 

przez obszar gminy Kowiesy do kategorii dróg gminnych. 

12. Przedstawienie Informacji z  wykonania budżetu Gminy Kowiesy za I półrocze 2010 

roku. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4 

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

dnia 3 sierpnia  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, 
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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 z działalności między sesjami jak 

poniżej.  

 

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych 

1. Został ogłoszony przetarg na modernizację drogi Zawady-Franciszków. Publiczne 

otwarcie ofert będzie miało miejsce 15 września o godz. 12
00

 w tej Sali. 

2. Na budowie SUW w Paplinie wczoraj rozpoczął się rozruch technologiczny stacji. 

W piątek tj. 10 września ma być zgłoszone do odbioru przez wykonawcę 

inwestorowi zakończenie prac i gotowość do odbioru. 

3. Prace wykończeniowe przy przebudowie i rozbudowie OSP Jeruzal na potrzeby 

społeczno-kulturalne mieszkańców wsi będą w tym tygodniu zakończone. 

4. Wykonawca sieci wodociągowej w Paplinie wykonuje obecnie przyłącza 

wodociągowe, które przechodzą w drodze powiatowej. 

5. W tym tygodniu wykonawca oświetlenia ulicznego w Chełmcach i Woli 

Pękoszewskiej (przy drodze na Gzdów) zakończy prace i rozpocznie się procedura 

odbioru przez PFE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Żyrardów. 

6. Została odebrana modernizacja drogi Stary Wylezin-Chrzczonowice. Natomiast na 

drogę Paplin-Paplinek wykonawca wejdzie na prace w przyszłym tygodniu. 

7. W  ubiegłym tygodniu firma CEZET Bis Sp. z o.o. weszła na plac budowy drogi w 

Wylezinie Nowym. Zgodnie z umową ma zakończyć prace do 17 września 

bieżącego roku. 

8. W dniu 6 sierpnia został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w 

Działaniu V.4 Infrastruktura kultury, na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Woli 

Pękoszewskiej. Nasz wniosek jest zarejestrowany na pozycji 31. Na ten nabór 

zostało złożonych 68 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 158 mln zł., 

a do podziału jest kwota ponad 48mln. zł.  

9. Zostało złożone do starostwa Powiatowego w Skierniewicach zgłoszenie zamiaru 

budowy placu zabaw w Chrzczonowicach /realizacja ze środków funduszu 

sołeckiego/. 

10. Zostały podpisane umowy z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej 

na budowę oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie (dwa projekty-2 stacje trafo) 

i w Budach Chojnackich. Z tym, że w Budach Chojnackich brak jest zgody 

właścicieli dwóch działek na realizację tego zadania. Brak zgód zaskutkuje 

niemożliwością zrealizowania projektu /nie uzyskamy pozwolenia na budowę/. 

11. Pani Sekretarz przygotowała i złożyła wnioski o płatność do Urzędu 

Marszałkowskiego z realizacji małych projektów (place zabaw w Jeruzalu i Wola 

Pękoszewskiej). 

 

II.  Sprawy bieżące 

1. Projekt złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na działanie 6.3, uzyskał 

akceptację i po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy Kowiesy, zostaną dopełnione 

formalności i podpisana umowa. Realizacja projektu w przyszłym roku. Kwota 

dofinansowania  to 50 tys. 
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2. W dniu 30 sierpnia wspólnie z Komisją Oświaty Rady Gminy Kowiesy  

dokonaliśmy sprawdzenia przygotowania placówek oświatowych działających na 

terenie gminy do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2010/2011. 

3. Na gminnej stronie internetowej jest zamieszczony Gminny Program Usuwania 

Wyrobów Azbestowych do konsultacji społecznych, który zostanie przestawiony 

Radzie Gminy Kowiesy do przyjęcia na październikowej sesji. 

4. W dniu 31 sierpnia odbyło się spotkanie z Paniami Dyrektor placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowiesy, na którym 

omówiono: 

-  sprawy związane z funkcjonowaniem dowozu i odwozu uczniów do i ze  szkół, 

- realizację zajęć wyrównawczych z programu  „Dobry start- lepsza przyszłość 

dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy” z POKL, 

- koszty posiłków w szkołach przygotowywanych przez stołówkę w Gimnazjum w 

Jeruzalu, 

- funkcjonowanie stron internetowych poszczególnych szkół. 

 

 

III.  Wyjazdy służbowe 

1. Wspólnie z panią Sekretarz brałem udział w bezpłatnym szkoleniu organizowanym 

przez Związek Gmin Wiejskich w Dobieszkowie. 

2. Brałem udział w Powiatowych Dożynkach w Słupi w dniu 22 sierpnia 2010 r. 

Wieniec dożynkowy i stoisko z swojskim jadłem i pysznym ciastem przygotowały 

Panie z reaktywowanego Koła Gospodyń Wiejskich w Jeruzalu, za co Panią gorąco 

dziękuję. Niestety na uroczystościach nie było zbyt wielu mieszkańców gminy /w 

tym radnych/. 

3. W dniu 24 sierpnia w Urzędzie Gminy Kowiesy był inżynier Nadulski z Rejonu 

Energetycznego Żyrardów PGE Dystrybucja  Łódź Teren. Na spotkaniu 

omówiliśmy problemy z realizacją inwestycji i zaopatrzeniem w energię elektryczną 

naszych obiektów. Od miesiąca września w PGE Dystrybucja weszły nowe przepisy 

wewnętrzne, które proces budowy oświetlenia ulicznego czy też zwiększania 

przydziału mocy jeszcze bardziej wydłużą. 

4. Po długich staraniach na zebranie wiejskie w Nowym Wylezinie przyjechali 

przedstawiciele PKP PLK S.A. z Lublina, którzy przedstawili mieszkańcom plany 

dotyczące realizacji inwestycji w Nowym Wylezinie /modernizacja CMK/. 

Harmonogram zakłada, że do końca tego roku zostanie złożony wniosek do 

Wojewody Łódzkiego na wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzającego 

podziały geodezyjne. Po jego uprawomocnieniu inwestor zleci wyceny działek 

potrzebnych pod inwestycje i rozpocznie się proces wycen nieruchomości. Wypłata 

odszkodowania winna być zrealizowana w 2011 roku. W połowie przyszłego roku 

może rozpoczną się prace budowlane, które będą zakończone do połowy 2012 roku. 

5. W dniu 6 września brałem udział w spotkaniu informacyjnym w Starostwie 

Powiatowym w Opocznie organizowanym przez firmy konsultingowe, które 

wykonują koncepcję przebudowy linii kolejowej E65-Południe odcinek Grodzisk 

Mazowiecki-Zawiercie-Kraków /Katowice-Zwardoń/ Zebrzydowice-granice 

państwa. Na spotkaniu prezentowano odcinek trasy zadania 1- Grodzisk 

Mazowiecki-Zawiercie/CMK/. Firmy te przygotowują trzy warianty przebudowy 

dla prędkości: 200km/h i 250km/h i powyżej 300km/h. Przy prędkościach 250km/h 

wiadukty zbudowane w latach 70-tychubiegłego wieku w ciągu dróg powiatowych i 

gminnych muszą być zbudowane od nowa. 
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Musimy obecnie zadbać aby droga technologiczna była dostępna dla właścicieli 

gruntów położonych przy niej i żeby była to droga asfaltowa.   

 

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 uchwały  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. Omówienia uchwały dokonał pan 

Wójt, który wyjaśnił, że organ nadzoru /wojewoda/  zarzucił nam, że w uchwale Nr 

XXXVII/197/10 z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy /uchwała dotyczy 

działek położonych w miejscowościach Zawady, Wola Pękoszewska i Chrzczonowice/ 

występuje rozbieżność pomiędzy ustaleniami zawartymi w tekście uchwały a oznaczeniami 

na załączniku nr 3. W treści uchwały opisano poszczególne numery działek ewidencyjnych, 

objętych przedmiotowym planem, natomiast z treści załącznika graficznego nr 3 wynika, że 

planem miejscowym objęte jest dużo działek, których nie wyszczególniono w tekście 

uchwały. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/197/10 obejmował m.in. część działki 

położonej w Chrzczonowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 72/2, stanowiącej 

własność państwa Elżbiety i Zbigniewa Binkiewiczów. Obszar objęty uchwałą i załącznikiem 

graficznym nr 3, przeznaczony do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. W dniu 6 września 2010 r. właściciele ww. działki złożyli 

w Urzędzie Gminy Kowiesy oświadczenie, w którym nie wyrażają zgody na sporządzenie 

planu obejmującego ich nieruchomość. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie  

uchwały, w  której nie włącza się w granice planu całego obszaru oznaczonego w Studium... 

symbolem PU. Dzisiejsza uchwała uchyla uchwałę Nr XXXVII/197/10 z dnia 3 sierpnia 2010 

roku. Pan Wójt wyjaśnił, że  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, że projekt omawianej uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji 

rady gminy na posiedzeniu w dniu 7 września.  

 

Radny Krzysztof Wieczorek zauważył, że na oświadczeniu P. Binkiewicz /oświadczenie to 

radni otrzymali w materiałach na sesję/ jest rozbieżność w dacie- oświadczenie z dnia 

13.09.2010 r. wpłynęło do urzędu w dniu 06.09.2010 r.  

Pan Wójt wyjaśnił, ze najprawdopodobniej składający oświadczenie omyłkowo wpisali datę- 

zamiast 03.09.2010 r. jest 13.09.2010 r. lub zamiast 13.08.2010r. jest 13.09.2010r. Dla nas 

istotna jest data wpływu pisma do urzędu.  

  

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  wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości stanowiących własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. Omówienia 
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uchwały dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że dotychczasowi dzierżawcy złożyli wnioski o 

zamiarze dalszej dzierżawy  działek położonych w obrębie Kowiesy o numerach 

ewidencyjnych 110/17, 110/18, 110/19 i 110/20 oraz 110/21 /działki za działkami 

budowlanymi/. Przedmiotowe działki nie mają dostępu do drogi publicznej  i  są  

dzierżawione przez właścicieli lub użytkowników wieczystych  przyległych nieruchomości w 

celu powiększenia  ich działek siedliskowych. Działki dzierżawione są od kilkudziesięciu lat. 

Pierwsze umowy zawarte  w dniu 12.11.1987 roku   i w dniu 13.06.1989 roku  były zawierane 

na okres 10 lat. Ostatnie umowy zostały zawarte na okres do trzech lat w dniu 31.08.2007 

roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  art.18 ust.2 pkt.9 lit a 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. 

 

Pan Wójt dodał, że projekt omawianej uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji 

rady gminy na posiedzeniu w dniu 7 września. 

 

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 zmian budżetu i w budżecie  gminy na 2010 

rok. Omówienia uchwały dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że: 

1. zwiększa się dochody w kwocie 16.592,00 zł- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z 

przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania Programu usuwania azbestu / 

całkowity koszt to 20.740,00 zł/. ponieważ były zarezerwowane środki własne na to 

zadanie to kwotę 16.592 zł przeznacza się na wydatki bieżące na drogach- zakup i 

transport destruktu/; 

2. zwiększa się wysokość subwencji oświatowej o 20.000,00 zł /środki z rezerwy 

budżetowej/ z przeznaczeniem na remonty w szkole podstawowej w Kowiesach/; 

zmiana ta nie była ujęta w przesłanych materiałach bo dopiero w dniu wczorajszym 

otrzymaliśmy informację o przyznanych środkach;  

3. z planowanych 30.000,00 zł na urządzenie miejsca spotkań na działce za bankiem w 

Wędrogowie zmniejsza się o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację 

pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia /zamiana pomieszczeń poczty z biblioteką/ w 

związku z otrzymaną dotacją w wysokości 40.000,00 zł z budżetu państwa na remont 

pomieszczeń biblioteki w Kowiesach i filii w Woli Pękoszewskiej; 

4. w związku z błędami w dokumentacji projektowej na przebudowę OSP Jeruzal do 

zadania należy dołożyć środki własne- zwiększy się wartość zadania  o kwotę 

19.116,09 zł / umowa dodatkowa na dach/ oraz 4.165,00 zł na zamontowanie hydrantu 

i WC dla niepełnosprawnych; 

5. podobnie przy realizacji SUW w Paplinie - musimy dodać 6.490,00 zł na odwodnienie 

terenu;  

6. w załączniku wieloletnich nakładów inwestycyjnych wyceniono zadanie budowy I 

etapu drogi Pękoszew- Wędrogów /cały odcinek wg kosztorysu to kwota 4.271,781 zł- 

w tym 105.000,00 zł dokumentacja- I etap , na który będzie składany wniosek do 

programu tzw. Schetynówki- 1.946,517 zł / możliwość 50% dofinansowania/. 
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Pani Skarbnik dodała, że projekt omawianej uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich 

komisji rady gminy na posiedzeniu w dniu 7 września. 

 

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 zajęcie stanowiska w sprawie rozbudowy drogi lokalnej położonej na 

działkach nr 102, 154, 206/8 łączącej projektowaną równolegle do przyszłej drogi 

ekspresowej S8 drogę dojazdową (rokardową) z drogą krajową Nr 70. Pan Wójt wyjaśnił, że 

Zarząd JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o. zawnioskował o wniesienie pod obrady Rady 

Gminy Kowiesy sprawy rozbudowy drogi lokalnej położonej na działkach nr 102, 154, 206/8 

łączącej projektowaną równolegle do przyszłej drogi ekspresowej S8 drogę dojazdową 

(rokardową) z drogą krajową Nr 70. W/w spółka z uwagi na posiadanie działek nr ew. 547/4 i 

547/6 leżących przy projektowanej drodze wewnętrznej jest żywotnie zainteresowana 

zapewnieniem dostępności komunikacyjnej do tych działek drogą o konstrukcji nawierzchni 

zdolnej do przejęcia ruchu kategorii KR3. Jest to niezbędne dla wybudowania w przyszłości 

na przedmiotowych działkach Centrum Logistycznego o powierzchni około 100 tys. m² hal 

magazynowo- składowych. Spółka JHM  DEVELOPMENT ze swej strony zobowiązuje się, 

ze wszelkie koszty związane z wykupem gruntów, wykonaniem projektu, opłat za 

uzgodnienia oraz bezpośrednie wykonanie drogi sfinansuje własnymi środkami. Natomiast 

czynności dotyczące przekwalifikowania, wykupu i pełnienie funkcji inwestorskiej dotyczące 

rozbudowy drogi leżą w kompetencjach władz samorządowych. Pan Wójt nadmienił, że 

pierwsze spotkanie z rolnikami w sprawie rozbudowy przedmiotowej drogi miało miejsce w 

czerwcu 2010 roku i właściciele działek wyrazili na to zgodę. Przedmiotowa droga jest drogą 

wewnętrzną i znajduje się w terenie niezabudowanym. Długość drogi wynosi 975 mb. 

Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi: 

- na działkach nr 102,206/8 około 4 m, 

- na działce nr 154 około 5 mb. 

Droga ma nawierzchnię z pospółki i żużla. W pasie drogi nie ma infrastruktury technicznej 

ale są one zlokalizowane w bezpośrednim otoczeniu drogi na działkach prywatnych 

/wodociąg, linia elektryczna niskiego napięcia, linia elektryczna średniego napięcia/. 

Poprzecznie pod droga przebiegają ciek wodny, gazociągi wysokiego ciśnienia i kabel 

telekomunikacyjny doziemny. Rozbudowa drogi polegałaby na wykonaniu jezdni o 

nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m, obustronnych poboczy nieutwardzonych o 

szerokości po 1 m, jednostronnego rowu odwodniającego o szerokości 2 m. Rozbudowa drogi 

pociągnie za sobą przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 70. Pan Wójt wskazał, ze na 

posiedzeniu komisji rady gminy w dniu wczorajszym zapadła decyzja by wynegocjowana 

umowa między gminą a JHM Sp. z o.o. została zaakceptowana przez radę gminy. 

 

Stanowisko Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na rozbudowę drogi lokalnej 

położonej na działkach nr 102, 154, 206/8 łączącej projektowaną równolegle do przyszłej 

drogi ekspresowej S8 drogę dojazdową (rokardową) z drogą krajową Nr 70 i przedłożenia do 

akceptacji radzie gminy postanowień przyszłej umowy między gminą Kowiesy a JHM Sp. z 

o.o. zostało poddane pod głosowanie. Za przyjęciem stanowiska głosowało 13 radnych, nikt 

nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Stanowisko  zostało podjęte 13 

głosami. 
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Ad.  10 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Omówienia uchwały dokonał pan Wójt, który 

wyjaśnił, że gmina Kowiesy /jako beneficjent/  złożyła 3 wnioski do PO KL, z których jeden 

pn. „Poznaj siebie praca czeka na ciebie” pozytywnie przeszedł etap oceny merytorycznej i 

formalnej. Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 r. Celem 

ogólnym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 10 mieszkańców gminy 

Kowiesy /6 kobiet i 4 mężczyzn/ w wieku 18- 64 lata. Celem szczegółowym projektu jest 

zdobycie nowych lub poszerzenie posiadanych kwalifikacji i uprawnień /prawo jazdy kat. B/, 

podniesienie kompetencji społecznych /z obszaru komunikacji interpersonalnej, 

podejmowania decyzji/ i zawodowych /umiejętności językowych, handlowych/ o 80% i 

włączenie uczestników projektu do aktywnego udziału w życiu społecznym. Pierwszeństwo 

udziału w projekcie mają osoby pochodzące z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami 

społecznymi lub wchodzącymi w kolizje z prawem, bezrobotne zarejestrowane w PUP, 

nieuczące się, niepracujące i niezarejestrowane jako bezrobotne, osoby chcące podjąć pracę w 

zawodach nierolniczych. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów kompetencji 

społecznych służących kształceniu umiejętności interpersonalnych, warsztatów z języka 

angielskiego /podstawy języka angielskiego w obszarze komunikacji ze szczególnym 

uwzględnieniem słownictwa handlowego/, szkolenia „Przedstawiciel Handlowy” /40 godzin 

szkoleniowych z zagadnień związanych z pracą handlowca/ i kursu na prawo jazdy kat. B /60 

godzin – 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych/.  

 

Pan Wójt dodał, że projekt omawianej uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji 

rady gminy na posiedzeniu w dniu 7 września. 

 

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 zaliczenia niektórych dróg lokalnych 

przebiegających przez obszar gminy Kowiesy do kategorii dróg gminnych. Omówienia 

uchwały dokonał pan Wójt, który wskazał, że przedmiotowa uchwała dotyczy następujących 

dróg lokalnych: 

1) Jakubów nr ewid. 48; 

2) Wola Pękoszewska (od DK Nr 70 na Niemieryczew) nr ewid.30; 

3) Chełmce (od drogi powiatowej Nr 1330E) nr ewid.138/1, 138/2 i 186; 

4) Jeruzal  nr ewid.273/2 - Wólka Jeruzalska  nr ewid. 102; 

5) Chrzczonowice nr ewid.143/2, 204; 

6) Ulaski  nr ewid.42 – do granicy gminy Mszczonów; 

7) Wędrogów nr ewid. 19 - Kowiesy nr ewid. 132/4; 

8) Wola Pękoszewska (od drogi powiatowej Nr 1335E do DK Nr 70) nr ewid.263; 

9) Wola Pękoszewska nr ewid. 233 i 220 (od drogi powiatowej Nr 1335E do DK Nr 70); 

10) Paplin nr ewid. 399/2 – Chrzczonowice  nr ewid. 82/2 (do DK Nr 8); 

11) Wymysłów  nr ewid. 172/1, 172/2, 171/1,179/2, 184/1,185/1- Chojnatka nr ewid. 65, 

      20/1, 21/1, 22/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 74 – Chojnata nr ew.165/1 (do drogi 

      powiatowej Nr 1333E w Chojnacie). 
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Pan Wójt wskazał, że są to drogi o dużym znaczeniu lokalnym i mają szeroki pas drogowy /6 

-9 metrów/. Pan Wójt nadmienił, że uzyskaliśmy wymaganą prawem pozytywną opinię 

Zarządu Powiatu Skierniewickiego na temat zaliczenia w/w dróg do kategorii dróg gminnych 

i wyjaśnił, że numery drogom, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają 

odpowiednio: 

 1) drogom krajowym i wojewódzkim - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 

 2) drogom powiatowym i gminnym - zarządy województw. 

Pan Wójt wskazał, że zgodnie z nową interpretacją przepisów podatkowych drogi lokalne i 

wewnętrzne nie mające nadanej kategorii dróg gminnych podlegają opodatkowaniu 

/przedkłada się to na wysokość subwencji ogólnej dla gmin/.  

Pan Wójt dodał, że projekt omawianej uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji 

rady gminy na posiedzeniu w dniu 7 września. 

 

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. 12 

Kolejny punkt to przedstawienie Informacji z  wykonania budżetu Gminy Kowiesy za I 

półrocze 2010 roku. Dane ogólne z Informacji z  wykonania budżetu Gminy Kowiesy za I 

półrocze 2010 roku przedstawiła pani Skarbnik: 

Plan budżetu  Gminy Kowiesy  na 2010 rok wynosił na 30.06.2010r.: 

po stronie dochodów  - 7.042.009,61 zł, 

- dochody bieżące – 6.625.009,61 zł, 

- dochody majątkowe – 417.000,00 zł, 

po stronie wydatków -  9.995.166,61 zł, 

- wydatki bieżące – 6.184.203,61 zł, 

- wydatki majątkowe  - 3.810.963,00 zł, 

rozchody – 38.662,00 zł, 

przychody –  2.991.819,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych 1.170.514,00 zł, wolne 

środki 157.404,00 zł, kredyty i pożyczki 1.663.901,00 zł (z tego 1.235.228,00 zł na 

realizację projektów z udziałem środków z UE), 

planowany deficyt – 2.953.157,00 zł. 

Wykonanie budżetu za  I półrocze 2010 roku przedstawiało się następująco: 

 po stronie dochodów  - 3.424.480,74 zł, ( tj. 48,6 % planu), 

 dochody bieżące – 3.424.480,74 zł, 

 dochody majątkowe – 0,00 zł, 

 po stronie wydatków   - 3.232.887,39 zł, ( tj. 32,3 % planu), 

 wydatki bieżące – 3.009.348,27 zł, ( tj. 48,7 % planu wydatków bieżących), 

 wydatki majątkowe – 223.539,12 zł, ( tj. 5,9 % planu wydatków majątkowych ), 

 rozchody  - 21.165,15 zł, 

 wolne środki z lat ubiegłych – 157.404,10 zł, 

 nadwyżka z lat ubiegłych – 1.170.514,66 zł. 

W I półroczu 2010 roku nie zaciągano żadnych zobowiązań długoterminowych ani 

krótkoterminowych ( kredyty i pożyczki).  

Dokonano natomiast spłat następujących zobowiązań długoterminowych: 

 spłata kwoty 3.669,15 zł. tj. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągniętej na 

modernizację oświetlenia ulicznego, 

 spłata kwoty 17.496,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej 
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Rawskiej na finansowanie deficytu roku 2006. 

Wydatki budżetu    

Plan wydatków wykonano w 32,3%  na plan 9.995.166,61 zł, wykonanie wynosiło 

3.232.887,39 zł. Planowane wydatki majątkowe w I półroczu zostały wykonane w kwocie 

223.539,12zł, tj. 5,9 % (tak niskie wykonanie wynika z uwagi na zakończenie realizacji  

inwestycji w II półroczu 2010r.). 

Na tym pani Skarbnik zakończyła przedstawianie informacji i w związku z brakiem pytań ze 

strony radnych Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad. 13 

Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.  

Jako pierwszy głos zabrał radny Krzysztof Wieczorek, który zapytał o zamierzenia 

względem drogi na Franciszkowie. W prawdzie był wywieziony na tą drogę tłuczeń i lepione 

dziury ale stan jej nawierzchni jest nadal fatalny /pogorszenie stanu nawierzchni 

spowodowane opadami deszczu/. 

Pan Wójt wyjaśnił, że czekamy na informację w sprawie destruktu /z modernizacji odcinka 

DK nr 8 na odcinku od Piotrkowa do Rawy Mazowieckiej/. Gmina Kowiesy ma obietnicę 

Dyrektora GDDKiA Oddział w Łodzi o umożliwieniu zakupu 10 tys. ton destruktu z 

modernizacji DK nr 8. Jednakże do dnia dzisiejszego na żadnym z dwóch odcinków DK nr 8 

/od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Maz. i od Rawy Maz. do granic woj. łódzkiego/ 

roboty się nie rozpoczęły.  

Radny Krzysztof Wieczorek wskazał, ze lepszym rozwiązaniem była by nakładka asfaltowa 

tak jak na Nowym Wylezinie.  

Pan Wójt wyjaśnił, że dyskusja w przedmiocie wyboru dróg do urządzenia nakładki 

asfaltowej toczyła się i na komisjach rady gminy i na sesji w kwietniu br. Tak jak wszyscy z 

pewnością pamiętają  pod uwagę były brane dwie drogi-  na Nowym Wylezinie i Kowiesy- 

Franciszków. Wybrano drogę na Nowym Wylezinie z uwagi na większą liczbę gospodarstw 

usytuowanych przy tej drodze i szerokość pasa drogowego umożliwiającą realizację tego 

przedsięwzięcia.  Pan Wójt dodał, że za planowaną kwotę  nie udałoby się położyć nakładki 

asfaltowej na całej długości drogi Kowiesy-Franciszków. Koniecznym było by podzielenie 

tego zadania na etapy.   

Radny Krzysztof Wieczorek wskazał, że samochody wożące żwir na Zawady uszkodziły 

nawierzchnię drogi w sposób znaczący  /pozarywane boki/. 

Pan Wójt zapewnił, że ubytki w nawierzchni są  uzupełniane na bieżąco destruktem lub 

tłuczniem.  

Radny Krzysztof Wieczorek wskazał, że koło cmentarza poprawiana jest nawierzchnia drogi 

powiatowej- czy nie można by było przy okazji zrobić coś z studzienką odpływową przy 

kościele w Chojnacie- nie ma odpływu i na drodze robi się rozlewisko. Ponad to warto też 

było by poprawić pobocza koło kościoła.  

Pan Wójt wyjaśnił, że studzienka odpływowa /odpływ znajduje się pod drogą/ była 

udrażniana przez naszych pracowników. Zgłaszaliśmy wszelkie problemy związane z 

drogami powiatowymi do starostwa ale pani Kierownik nie znalazła jeszcze czasu aby 

przyjechać do nas i na miejscu przekonać się o istniejących problemach  /m.in. w sprawie 

skrzyżowania w Turowej Woli/. Być może interwencja radnych i sołtysów pomogła by 

przyspieszyć rozwiązanie problemów związanych z drogami powiatowymi na naszym terenie. 
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Na dzień dzisiejszy udało nam się wyprosić 1 samochód tłucznia na odcinek drogi na Nowym 

Wylezinie /przed płytami/. Na wszystkie nasze sygnały o istniejących problemach 

otrzymujemy odpowiedź, że powiat nie ma wystarczających sił przerobowych. W zeszłym 

roku razem z Panią Przewodniczącą wystosowaliśmy do Rady Powiatu pismo, że skoro 

powiat uzyska środki z odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa w związku z 

modernizacją DK Nr 8, to środki te można wykorzystać na naprawę drogi w Chojnacie koło 

cmentarza. Jak Państwo wiecie droga ta jest remontowana obecnie. Udało nam się wywalczyć 

to, że w obrębie pasa drogowego przy cmentarzu będą zatoczki.  

Pani Przewodnicząca wskazała, że spotkała się z opinią, że to proboszcz parafii Chojnaty robi 

zatoczki przy cmentarzu a drogę na Nowym Wylezinie  robi pan Soska. Należy mieszkańcom 

wyjaśnić, że drogę przy cmentarzu remontuje powiat a nakładkę na Nowym Wylezinie 

kładzie gmina.   

Radny Wiktor Machałowski wyjaśnił, że spotkał się z opinią jakoby pan Soska wpłynął na   

podjęcie przez pana Wójta decyzji co do nakładki asfaltowej na Nowym Wylezinie. 

Pani Sołtys Urszula Ziarkowska wskazała, że nie słyszała takiej opinii.  

Pan Wójt podkreślił, że wszystkie spotkania jakie przeprowadził w tym roku z mieszkańcami 

gminy i osobami spoza terenu są skrupulatnie odnotowywane w kalendarzu /można to 

sprawdzić/ i zapewnił, że nie przeprowadzał żadnych rozmów z panem Soską w tym roku.  

Pani Sołtys Urszula Ziarkowska wskazała, że pan Soska własną równiarką wyrównuje drogę 

z Nowego Wylezina do Chrząszczowa kiedy zachodzi taka potrzeba.  

Nie zgłoszono więcej zapytań.  

Ad. 14 

Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Jako pierwszy głos zabrał pan Wójt, który zwrócił się do Sołtysów z prośbą, aby po sesji 

zgłosili się do pani Marianny Obłękowskiej po informację dotyczącą składania wniosków o 

zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.  

Następnie pan Wójt poinformował obecnych, że w niedzielę o godzinie 14.00 będzie miało 

miejsce uroczyste poświęcenie kapliczki Św. Jana Nepomucena w Starym Wylezinie.  

Kapliczka powstała dzięki realizacji  projektu „Pejzaż Wszystkich Świętych- rekonstrukcja 

krajobrazu kulturowego ”.Projekt realizowany  przez  pana Andrzeja Białkowskiego z 

Ośrodka Regionalnego  Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi ma na celu przywrócenie dawnego 

ludowego krajobrazu przez rozmieszczenie  drewnianych kapliczek i przydrożnych figur 

świętych i patronów na podstawie starych fotografii  i przeprowadzonych dokładnych 

środowiskowych wywiadów. Dofinansowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego umożliwiło Łódzkiemu Domowi Kultury, w latach 2006-2009, realizację 

czterech etapów projektu. Ich najważniejszymi celami było przywrócenie dawnego ludowego 

pejzażu, ochrona krajobrazu kulturowego i zachowanie małej architektury drewnianej. 

Istotnym elementem projektu stała się także aktywizacja twórców ludowych i popularyzacja 

osiągnięć twórczości nieprofesjonalnej. Jednym z zadań, postawionym sobie przez autorów 

projektu, była również integracja społeczności lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej terenów objętych programem. Nowa fundacja, autorstwa pana Henryka 

Chałubiec, nawiązuje do oryginału, który uległ naturalnemu rozkładowi w latach 70 XX 

wieku. Wyróżniającym się elementem jest tu prawie metrowej wysokości, polichromowana 

rzeźba Św. Jana Nepomucena, która wykonana została w ludowej manierze, z 

charakterystycznymi grubymi cięciami dłuta. Specyfiki temu obiektowi dodaje również 

dwuspadowy, kryty gontem daszek oraz usytuowaną od frontu wnęką z wyciętą nazwą 
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patrona i datą  nowej  fundacji. Pan Wójt zaprosił na uroczystość wszystkich obecnych na 

posiedzeniu. 

 

Pan Wójt poinformował, że w dniach 18 i 19 września odbędzie się Skierniewickie Święto 

Kwiatów, Owoców i Warzyw. Gminę Kowiesy w paradzie będzie reprezentowała Szkoła 

Podstawowa w Kowiesach natomiast stoisko gminne w 1 dniu święta będzie obsługiwało 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy a w 2 dniu Koło Gospodyń Wiejskich z Woli 

Pękoszewskiej. 

 

Radny Krzysztof Wieczorek zapytał, czy nie ma możliwości urządzenia parkingu w 

Kowiesach za przystankiem naprzeciwko Urzędu Gminy? W dniu, w którym odbywa się sesja 

trudno pomiescić samochody przed budynkami urzędu i poczty.  

Pan Wójt wyjaśnił, że teren za przystankiem jest objęty granicami Obszaru  Chronionego 

Krajobrazu „Dolina Chojnatki” na podstawie Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 

4/2009 z dnia 24 marca 2009r. Jednym z zakazów wprowadzonych w § 4 ust.1 tego 

rozporządzenia jest dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż 

ochrona przyrody oraz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. 

Toteż urządzenie parkingu w tym miejscu nie jest możliwe. Nie jest możliwe na dzień 

dzisiejszy również wykupienie działki za pocztą w kierunku DK nr 8. 

 

Sołtys Chrzczonowic Włodzimierz Cybulski zapytał, czy droga w Chrzczonowicach od 

przetwórni do kapliczki jest objęta naprawami gwarancyjnymi? Tłuczeń uległ wypłukaniu na 

skutek opadów deszczu. 

Pan Wójt wyjaśnił, że naprawy gwarancyjne tej drogi mają zostać przeprowadzone do końca 

września. Jeżeli wykonawca tego nie uczyni to w październiku będzie mieć miejsce 

wykonawstwo zastępcze. 

 

Sołtys Wycinki Wolskiej Maciej Zieliński zasygnalizował potrzebę wyrównania drogi od 

DK nr 8 w stronę Wycinki Wolskiej /koło p. Piekut/. 

 

Sołtys Zawad Wiesława Szumna zgłosiła, że przy drodze powiatowej od DK nr 8 w stronę 

Turowej Woli  poodrastały uprzednio wycięte akacje. 

 

Pan Wójt wyjaśnił, że problem zakrzaczeń  przy drogach powiatowych /m.in. przy drodze w 

Paplinie i na Starym Wylezinie/ był zgłaszany do powiatu.  

 

Radna Barbara Kowalska spytała, czy były wykaszane pobocza przy drogach powiatowych? 

Przy drodze od torów kolejowych do Chojnatki i na zakręcie przy szkole w Turowej Woli 

pobocza są nie wykoszone. 

Pan Wójt wyjaśnił, że pobocza przy drogach powiatowych były wykaszane w czerwcu i w 

lipcu /przez1 tydzień/. Do końca października pobocza przy drogach powiatowych mają 

zostać wykoszone drugi raz.  

 

Sołtys Borszyc i Woli Pękoszewskiej Bolesław Wacławek zasygnalizował potrzebę naprawy 

nawierzchni drogi z Woli Pękoszewskiej do Zawad /koło p. Kwiatkowskiego/. Sołtys 

zasugerował przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2011 rok na zakup destruktu na 

tę drogę.  

 

Sołtys Michałowic Ewa Zackiewicz zasygnalizowała konieczność wycięcia zakrzaczeń przy 

stawie na Michałowicach. 
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Pan Wójt zapewnił, że kiedy nastąpi poprawa warunków pogodowych zakrzaczenia zostaną 

usunięte. Poustawiane zostaną również znaki drogowe przy drodze Stary Wylezin – 

Chrzczonowice i słupki oznakowane przy innych drogach w miejscach gdzie są puste 

przebiegi /by kierowca odśnieżający drogi zimą  widział jej przebieg/. Pan Wójt zwrócił się z 

prośbą do sołtysów by zwrócili uwagę mieszkańcom, aby przy pracach rolnych 

wykonywanych jesienią nie zawracali maszynami rolniczymi na drogach i nie wyciągali na 

drogi chwastów i ziemi.  

 

Sołtysom przypomniano o terminie składania wniosków o przeznaczeniu środków na 

realizację zadań z funduszu sołeckiego /do 30 września/. 

 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wskazał, że zdobywanie ofert na towary, które mają 

być zakupywane ze środków funduszu sołeckiego nie przychodzi łatwo. Sprzedawcy 

odmawiają wypisywania ofert na niewielką ilość towarów np. drewna czy farby. 

Potwierdziła to radna Barbara Kowalska. 

Wiceprzewodniczący dodał, że wybór najtańszej oferty nie jest też tak bardzo oczywisty, 

skoro np. droższa farba jest bardziej wydajna i w rezultacie mniejszą ilością droższej farby 

pokryje się większą powierzchnię niż większą ilością tańszej i jakościowo gorszej farby. 

 

Sołtys Jakubowa Włodzimierz Włodarski, zapytał czy nie ma w tym roku możliwości 

pozyskania jeszcze 2 wywrotek żwiru na drogę w Jakubowie i zamówienia równiarki? 

Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, gdyż przetarg na dostawę żwiru i prace 

równiarki został już w trym roku zrealizowany. Poza tym Jakubów dostał największy 

przydział żwiru na drogi w tym roku. Równanie dróg lokalnych o nawierzchni żwirowej 

będzie robione na przełomie września i października, gdy pozwolą na to warunki pogodowe. 

 

Sołtys Jakubowa Włodzimierz Włodarski wskazał, że nawieziony materiał był słabej jakości 

/potwierdziła to sołtys Zawad Wiesława Szumna/ i  zapytał, czy gmina nie dysponuje  

rezerwą żwiru?  

Pan Wójt zwrócił uwagę, że reklamacje co do jakości żwiru powinny zostać złożone w maju i 

czerwcu kiedy materiał był dostarczony na drogi. Pan Wójt wskazał, że mamy rezerwę żwiru 

ale jest ona przeznaczona na mieszankę z solą do posypywania dróg zimą. Pan Wójt 

nadmienił, że ostatnio dowiezionej dostawy tłucznia z funduszu sołeckiego na Jakubowie nie 

miał kto rozgarnąć.  

 

Nie zostało zgłoszone więcej wniosków.  

 

Ad. 15 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie 

XXXVIII Sesji Rady Gminy Kowiesy V kadencji. 
Zakończenie sesji godz. 15

00
. 

 

Protokołowała:                 Przewodnicząca 

                                                                                                       Rady Gminy Kowiesy 

Anna Kałamajska- Nowak 

                   /-/ Janina Rybicka 
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