Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 22 października 2010 roku
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/2010
z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 października 2010 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Kowiesy
Początek Sesji godzina 16.00
Zakończenie Sesji godzina
Ustawowy stan radnych
Faktyczny stan radnych

18.30
- 15
- 13

W sesji uczestniczyło 13 radnych /nieobecny była radna Jadwiga Gołębiewska i radny
Zbigniew Niewczas / 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 wziął:
pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt 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 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 uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
7. Podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy, pow. skierniewicki, woj. łódzkie
na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na
2010 rok.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/192/10 Rady Gminy
Kowiesy z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013
zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w Paplinie,
gmina Kowiesy”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/189/10 Rady Gminy
Kowiesy z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013
zadania „Budowa i rozbudowa OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne
mieszkańców wsi”.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.
Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy- Andrzej Józef Luboiński, który
wnioskował o dodanie 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 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 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 uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
16. Podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy, pow. skierniewicki, woj. łódzkie
na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na
2010 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/192/10 Rady Gminy
Kowiesy z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013
zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w Paplinie,
gmina Kowiesy”.
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10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/189/10 Rady Gminy Kowiesy
z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania
„Budowa i rozbudowa OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne
mieszkańców wsi”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu
budżetu gminy na rok 2010.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy z
dnia 8 września 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 z działalności między sesjami jak
poniżej.
I.
Z zakresu zadań inwestycyjnych
1. Prace związane z budową nowych linii oświetlenia ulicznego /w Chełmcach przy
drodze powiatowej i Woli Pękoszewskiej przy drodze gminnej w kierunku Gzdowa/
zostały zakończone i odebrane przez Zakład Energetyczny Żyrardów PGE - S.A. Łódź
Teren. Na obu liniach oświetlenie uliczne już działa.
2. Przetarg na modernizację drogi Zawady-Franciszków, który był 15 września został
unieważniony, gdyż wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę ponad 157 tys. zł brutto,
która znacznie odbiegała od wartości przyjętej w kosztorysie i zapisanej w budżecie.
Drugi przetarg na realizację tej drogi odbył się 11 października - wpłynęła jedna oferta
na kwotę 130 tys. zł brutto i jeżeli Rada Gminy Kowiesy dokona przesunięć na
dzisiejszej sesji w budżecie to w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa i
przekazany plac budowy. Realizacja zgodnie z ogłoszeniem o przetargu to 1 m-c od
podpisania umowy. Droga będzie wykonana z gruzu betonowego, a nie jak napisał
redaktor miejscowej gazety z asfaltu.
3. SUW w Paplinie została odebrana od wykonawcy- woda spełnia normy wymagane
pod względem sanitarnym i składu chemicznego.
4. Sieć wodociągowa w Paplinie została odebrana od wykonawcy i przekazana do
eksploatacji.
5. Budynek OSP Jeruzal po przebudowie i rozbudowie na potrzeby społeczno-kulturalne
mieszkańców wsi został odebrany od wykonawcy i obecnie jest wyposażany w meble.
6. Droga w Nowym Wylezinie została za drugim podejściem odebrana od wykonawcy.
Grubość nakładki asfaltowej została sprawdzona poprzez odwierty. Warstwa asfaltowa
we wszystkich odwiertach była większa od wartości przewidzianej dokumentacji.
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7. Prace związane z modernizacją drogi Paplin-Paplinek zostały odebrane. W dniu 11
października do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zostały złożone rozliczenia na
modernizację dróg na terenie Gminy Kowiesy dofinansowane z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.
8. W dniu 19 października otrzymałem informację od Pani Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego, że wniosek złożony przez Gminę Kowiesy na budowę
Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszewskiej przeszedł pozytywnie etap
oceny formalnej i został skierowany do etapu oceny merytorycznej. Po ocenie
formalnej z 68 złożonych wniosków zostało 39, z tym, że wartość
zapotrzebowania na dofinansowanie przekracza dwukrotnie kwotę do
rozdysponowania w tym naborze.
9. Projektant dostarczył Gminie Kowiesy dokumentację techniczną na wykonanie
oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie i obecnie są zbierane zgody właścicieli
działek, nad którymi biegnie linia energetyczna NN na zawieszenie kabla
oświetlenia ulicznego. W przypadku projektu na oświetlenie uliczne w Budach
Chojnickich są zgody właścicieli działek na budowę nowego odcinka linii
energetycznej NN i wydana została decyzja celu publicznego. Geodeta rozpocznie
wykonanie mapy do celów projektowych.
10. W Chrzczonowicach nie został zamontowany plac zabaw, gdyż w ubiegłym
tygodniu wykonawca był jeszcze w szpitalu.
11. Mapy do celów projektowych z Paplinka, Lisnej, północnej części Chrzczonowic,
częściowo Wędrogowa /dot. budowy sieci wodociągowej/ zostały w tym tygodniu
dostarczone przez wykonawcę. Jest to 19 km długości przy kołmierzu po 40 m z
każdej strony. W przyszłym miesiącu rozpoczniemy procedurę przetargową na
wyłonienie wykonawcy projektu.
12. Zostały złożone do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach zgłoszenia zmiany
budowy podjazdów dla osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w
Kowiesach i dla wejścia na pocztę gdzie będzie Gminna Biblioteka Publiczna.
13. Gmina Kowiesy złożyła wniosek do Wojewody Łódzkiego w ramach naboru
wniosków do Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych na I etap budowy
drogi gminnej Pękoszew-Wędrogów, którego koszt wynosi prawie 2 mln zł przy
50% dofinansowaniu. Jest złożonych 120 wniosków z tego 36 dotyczy powiatów.
II.
Sprawy bieżące
1. We wrześniowym naborze wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych zostało złożone 237
wniosków na kwotę zwrotu 86 226,57 zł. I tyle zostało wydanych decyzji dla
wnioskodawców.
2. W rankingu gmin województwa łódzkiego w zakresie pozyskiwania środków
finansowych przez firmy, rolników i samorząd gminny sporządzone przez Gazetę
Prawną w tym roku jesteśmy na 82 pozycji na 177 gmin ocenianych. W powiecie
skierniewickim jesteśmy na 5 pozycji na 9 gmin. Należy zaznaczyć, że na terenie
naszej gminy nie ma żadnych dużych inwestycji drogowych prowadzonych przez
województwo lub powiat, których wartość jest doliczana do gminy, na obszarze której
są realizowane.
3. Trwają prace geodezyjne przy podziałach działek na poszerzenie dróg lokalnych gdzie
właściciele podpisali oświadczenie o nieodpłatnym darowaniu części działek Gminie
Kowiesy w:
- Paplinie ( przy żwirowni)
- Franciszkowie ( P. Zdulski)
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- Chrzczonowicach ( droga w kierunku Lisnej od DK nr 8 - prawa strona)
- Nowym Lindowie ( P. Zieliński i P. Tyrański)
Wykonane zostało rozgraniczenie działki drogi lokalnej w Kowiesach (droga tu będzie
modernizowana w ramach DK Nr 8) i ogrodzenie stoi od 10 do 20 cm od granicy
działki z drogą.
4. W dniu 14 października Pan zatrudniony jako robotnik gospodarczy w Urzędzie
Gminy Kowiesy zakończył pracę w ramach robót publicznych finansowanych z
Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach. Pracował u nas 6 m-cy.
III.
Wyjazdy służbowe
1. Brałem udział w spotkaniach organizowanych przez LGD „Kraina Rawki” w ramach
Rady Programowej, gdyż został przygotowany harmonogram naboru wniosków o
przyznanie pomocy w ramach działań: „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Obecnie ukazały się już
ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej Krainy Rawki dotyczące naboru.
2. W dniu 15 września brałem udział w bezpłatnej konferencji w Warszawie
organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w spawie
doświadczeń samorządów w działaniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. W dniach 18-19 września wspólnie z Panią Przewodniczącą i Panem
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Kowiesy brałem udział w Skierniewickim
Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw.
W paradzie Gminę Kowiesy oprócz w/w reprezentowały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Kowiesach oraz kilku sadowników ze Stowarzyszenia POL-EKOSAD. Stoisko gminne w pierwszym dniu przygotowało Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Kowiesy- stoisko cieszyło się ogromnym powodzeniem wśród zwiedzających
rynek Skierniewic. Na stoisku tym była
promocja 100% soku jabłkowego
produkowanego przez firmę z terenu naszej gminy. Obok było stoisko kowali
artystycznych z Wymysłowa.
W drugim dniu nasze stoisko przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Woli
Pękoszewskiej -szczególnym zainteresowaniem cieszyły się miody serwowane przez
młodego pszczelarza z Woli Pękoszewskiej.
Wszystkim Paniom i Panom, którzy brali udział w paradzie oraz pracowali na
stoiskach Gminy Kowiesy w ramach tegorocznego Święta bardzo serdecznie dziękuję.
Dzięki Państwa pracy Gminę Kowiesy było widać na tak ważnej imprezie a na
stoisku gminnym można było się spotkać z wieloma gośćmi święta / z Panią Krystyną
Ozga – Wicewojewodą Łódzkim oraz z przedstawicielem Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi, z Panem Józefem Dzierzbińskim- Starostą Skierniewickim,
z Panem Leszkiem Trębskim- Prezydentem Miasta Skierniewic wraz z zastępcami i
Sekretarzem Miasta oraz z wieloma innymi osobami/.
4. W dniu 21 września wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Gminy brałem udział w
Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w Sali
Kongresowej. W kongresie brało udział ponad 1000 przedstawicieli gmin wiejskich z
Polski. Po raz pierwszy na Kongresie Gmin Wiejskich osobiście zjawił się Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W dniu 26 września w niedzielę brałem udział w Pikniku Rodzinnym w Turowej Woli
organizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i okolic. Radę
Gminy reprezentowali Pani Przewodnicząca i Pan Wiceprzewodniczący oraz Panie i
Panowie radni z tej części gminy. Był to pierwszy taki piknik organizowany na terenie
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gminy przez lokalną społeczność. Zapewniono wiele atrakcji i zabaw dla uczestników
pikniku.
6. Brałem udział w akademiach szkolnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach
prowadzonych przez Gminę Kowiesy:
- w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu- były wspomnienia o Paniach nauczycielkach:
P. Czeczott i P. Potockiej.
- w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach uczniowie klasy
VI przeprowadzili lekcję na wesoło.
Podziękowałem nauczycielom za dotychczasowy trud w przekazywaniu wiedzy i
wychowania dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy oraz życzyłem sukcesów w ich
dalszej pracy z dziećmi. Natomiast Paniom z obsługi podziękowałem za dbanie o
czystość i porządek w obiektach szkolnych oraz za przygotowywanie smacznych zup.
7. W ostatnią niedzielę tj. 17 października brałem udział w pierwszym szkoleniu dla
osób chorych na cukrzycę lub mających wśród swoich bliskich chorych na tą chorobę
w ramach cyklu szkoleń „Szkoła Cukrzycy” organizowanych i prowadzonych przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kowiesach tj. przez Panią Doktor Annę
Krzemińską.
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 określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że
przedmiotowa uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (osoby prawne i
jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. Nr 127, poz. 857/, które nie
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a w szczególności programów
współpracy. W naszym przypadku dotyczy to stowarzyszeń i klubów sportowych
działających na terenie gminy. Zgodnie z postanowieniami uchwały konsultacje mogą być
prowadzone z wykorzystaniem jednej z poniższych form:
otwartego spotkania,
wyrażenia pisemnej opinii lub złożenia uwag do projektów aktów prawa
miejscowego przez organizacje pozarządowe.
Konsultacje zarządza i ogłasza Wójt Gminy określając:
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przedmiot konsultacji,
formę konsultacji,
termin i miejsce konsultacji.
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji jest ogłaszana na co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
Gminy Kowiesy oraz na tablicy ogłoszeń. Do informacji załącza się projekt aktu prawnego.
Otwartym spotkaniom przewodniczy Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona. Z
otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół,
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników. Opinie i uwagi organizacji
pozarządowych zgłoszone w czasie konsultacji przekazywane są wraz z projektem uchwały
Radzie Gminy. Wyniki konsultacji zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Gminy
Kowiesy. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w
nich udział. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Kowiesy.
Pan Wójt dodał, że projekt omawianej uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji
rady gminy na posiedzeniu w dniu 21 października.
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 uchwalenia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy, pow. skierniewicki, woj. łódzkie na lata 20112014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)”. Omówienia projektu uchwały dokonał pan
Wójt, który wyjaśnił, że obowiązek opracowania „Programów usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest” na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, wynika z
zapisów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy woj. łódzkie na lata 2011 – 2014
(z uwzględnieniem perspektywy do 2032) powstał w celu wyeliminowania zagrożenia pyłami
azbestu na terenie objętym programem. Dzięki temu poza wypełnieniem obowiązków
ustawowych poprawiona zostanie jakość powietrza atmosferycznego i nastąpi zwiększenie
atrakcyjności gminy jako miejsca życia, pracy i wypoczynku. Wzrosną walory turystyczne
miejscowości a także w sposób bezpośredni podniosą się wartości nieruchomości jako wolne
od azbestu. Podstawą prawną stworzenia i realizacji Programu są:
Rezolucja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997r. –
w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373)
„Rządowy Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terytorium
Polski w latach 2002 - 2032”
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(tekst jednolity Dz.U. Nr 10 poz. 72 z 2005r.) wraz z właściwymi przepisami
wykonawczymi.
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r./t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243/.
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Kowiesy na
lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.
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Uchwalenie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy
woj. łódzkie na lata 2011-2014 ( z uwzględnieniem perspektywy do 2032) ma znaczenie
strategiczne ponieważ realizacja zadań ujętych w programie przyczyni się do zwiększenia
świadomości społeczeństwa w zakresie bezpiecznego użytkowania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest, spowoduje znaczny wzrost ilości usuwanych wyrobów, co w
przyszłości doprowadzi do eliminacji wyrobów zawierających azbest ze środowiska.
Pan Wójt wskazał, że prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu jest zgodna z
zakresem i stopniem szczegółowości informacji, określonym przez:
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – pismo PWIS-NS-OZNS072/193/10 1035 z dnia 24.08.2010r.
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – pismo RDOŚ-10-WSI-z-6625/420/2010/mp
z dnia 18.07.2010r.
Prace dotyczące przedmiotowych opracowań prowadzone były w trybie ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2008 r. Nr 199, poz.1227 z poźn. zm.)
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy, pow.
skierniewicki, woj. łódzkie na lata 2011 – 2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez:
- Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi – opinia sanitarna PWISNS-OZNS-072/193/10 1035.1144.1220 z dnia 06 .10.2010r.
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – RDOŚ-10-WSI-o6625/476/507/2010/mp z dnia 12.10.2010r.
Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy na lata
2011-2014 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko został poddany postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. W
wyniku tego postępowania zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu
w/w dokumentu min. poprzez udostępnienie go w dniach od 27.08.2010r. do14 09.2010r. w
formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej Urzędu Gminy Kowiesy, wywieszenie
na tablicy ogłoszeń urzędu odpowiedniej informacji o możliwości zapoznania się z
dokumentami, zapewniając możliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów:
osobiście w Urzędzie Gminy lub droga elektroniczną. W wyznaczonym terminie nie
wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Program dalszym ciągu widnieje na naszej stronie
internetowej i można w każdej chwili zapoznać się z jego treścią.
Pan Wójt wskazał, że celem głównym Programu jest bezpieczne usunięcie wyrobów oraz
odpadów zawierających azbest z obszaru Gminy Kowiesy.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań (celów pośrednich):
Zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpiecznego
użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia społecznego dla nielegalnych
zachowań związanych z azbestem - nieuprawniony demontaż i wyrzucanie odpadów do
m.in. lasów, powstawanie „dzikich wysypisk”)
Stworzenie właściwych warunków do wdrożenia obowiązujących przepisów
prawnych oraz dobrych praktyk związanych z wyrobami azbestowymi
Stworzenie
sprzyjających
warunków
usuwania
wyrobów
azbestowych
w całym okresie działania Programu
Prowadzenie
monitorowania
powstawania
odpadów
azbestowych
i prawidłowej gospodarki nimi
Zorganizowanie dotowania usuwania azbestu dla mieszkańców gminy.
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Program wskazuje procedury bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
zawiera plan ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed szkodliwością azbestu, zawiera opis
najlepszych technik związanych z pracami przy azbeście i działania alternatywne, określa
rozmiary zadania usuwania wyrobów azbestowych i ramowy (szczegółowy) plan jego
realizacji (poszczególne procesy realizacji wraz z kosztami usuwania azbestu), określa
przebieg realizacji programu (plany roczne) oraz proces zarządzania programem. Program
zawiera szczegółowe omówienie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy Kowiesy, która została przeprowadzona w okresie od 14 czerwca do 14 sierpnia br., ze
wskazaniem łącznej ilości wyrobów i odpadów zawierających azbest, wskazaniem ilości
wyrobów zawierających azbest w rozbiciu na miejscowości gminy Kowiesy oraz
określeniem stopnia pilności prac w świetle ocen stanu technicznego obiektów.
Pan Wójt wskazał, że przedmiotowy dokument musi zostać uchwalony do końca bieżącego
miesiąca, gdyż wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi o dotację na opracowanie tego dokumentu w wysokości 80%
kosztów opracowania. Uchwalenie Programu da nam w przyszłości podstawę do ubiegania
się o dotację na realizację programu (odbiór wyrobów zawierających azbest, transport i
zeskładowanie na składowisku). W pierwszej kolejności obejmie to wyroby zawierające
azbest, które na chwilę obecną są zdjęte z budynków i zeskładowane w gospodarstwach
rolnych. Pan Wójt dodał, że w listopadzie br. zostanie ogłoszony przez ARiMR nabór
wniosków w ramach PROW na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Zakres
kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach przedmiotowego działania
obejmuje m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków
lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania,
magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów
rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higienicznosanitarnymi) wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażenia, koszty
rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że
rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji. Pomoc jest udzielana w formie refundacji
części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W ramach tego działania rolnicy
mogą się ubiegać o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych, z tym, że do realizacji
mogą być przyjęte operacje, w których planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych
wynosi powyżej 20 tys. zł. Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany. W podstawowej
wersji poziom ten wynosi 40% kosztów kwalifikowanych operacji, przy czym wzrasta on do
50% kosztów kwalifikowalnych jeśli operacja jest realizowana na obszarach górskich i
innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW )- nasza gmina w
całości jest obszarem o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Pan Wójt dodał, że projekt omawianej uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji
rady gminy na posiedzeniu w dniu 21 października.
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 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
w której określa w szczególności:
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1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki
samorządu terytorialnego;
3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które organ wykonawczy
przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem
uchwały budżetowej.
Pan Wójt dodał, że traci moc dotychczas obowiązująca uchwała Nr XXXIX/19/06 Rady
Gminy Kowiesy z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu
gminy. Pan Wójt wskazał, że projekt omawianej uchwały uzyskał pozytywną opinię
wszystkich komisji rady gminy na posiedzeniu w dniu 21 października.
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 zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010
rok. Omówienia uchwały dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że:
1. zwiększa się dochody i wydatki związane z dotacją na wybory samorządowe w
kwocie 22.919,00 zł;
2. zwiększa się dochody z tytułu opłat za obiady w szkołach z przeznaczeniem na
wydatki związane z ich przygotowaniem w kwocie 15.000,00 zł;
3. z planowanych 120.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji na wodociąg w Lisnej,
Chrzczonowicach /część zachodnia/ i Paplinku przesuwa się kwotę 50.000,00 zł na:
modernizację drogi Franciszków –Zawady – 40.000,00 zł /większa kwota po
przetargu niż wartość kosztorysowa/,
przyłączenie wody do OSP Jeruzal i zakup gaśnic - 5.000,00 zł,
wykonanie przyłącza energetycznego do OSP Paplin- 5.000,00 zł;
4. dokonuje się zmian w załączniku o dotacjach dla poszczególnych OSP /środki na
zakup agregatu dla OSP Jeruzal przesuwa się na: zakup nadstawki na hydrant dla OSP
Paplin (1.200,00 zł), zakup drabiny dla OSP Lisna (1.000,00 zł), sprowadzenie
samochodu dla OSP Wola Pękoszewska (4.000,00 zł), na doposażenie samochodu dla
OSP Turowa Wola (1.406,00 zł).
5. dokonuje się zmian w wydatkach GOPS-u, GZO i Urzędu Gminy dotyczących
przesunięć między paragrafami wydatków bieżących;
6. plac zabaw w Chrzczonowicach za 9.504,00 zł ujęto w wydatkach majątkowych /było
w bieżących/.
Pan Wójt wskazał, że projekt omawianej uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich
komisji rady gminy na posiedzeniu w dniu 21 października.
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.
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Ad. 10
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/192/10 Rady Gminy
Kowiesy z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania „Budowa Stacji
Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w Paplinie, gmina Kowiesy”. Omówienia projektu
dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że w wyniku ostatecznych rozliczeń kwota pożyczki z
Banku Gospodarstwa Krajowego na przedmiotowe zadanie uległa zmniejszeniu z 307.536,00
zł do 294.604,00 zł. Pan Wójt dodał, że w dniu dzisiejszym pani Skarbnik udała się do BGK
w Łodzi z kompletem dokumentów stąd jej nieobecność na sesji.
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 zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/189/10 Rady Gminy
Kowiesy z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania „Budowa i
rozbudowa OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi”. Omówienia
projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że w wyniku ostatecznych rozliczeń kwota
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na przedmiotowe zadanie uległa zmniejszeniu z
927.692,00 zł do 911.698,00 zł.
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 podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie
deficytu budżetu gminy na rok 2010. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił,
że konieczność zaciągnięcia kredytu jest wynikiem tego, że nie otrzymaliśmy jeszcze
odszkodowania od GDDKiA za grunty w Zawadach wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa
w związku z modernizacją DK Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej. Decyzja Wojewody
Łódzkiego została zaskarżona do Ministra Infrastruktury przez właścicieli działki nr 271/8, na
której jest zlokalizowana restauracja „W pół drogi”. Działkę tę nabyli Państwo Słowińcy w
2004 roku od gminy i mają oni od tego czasu ustanowioną służebność przejazdu i przechodu
na czas nieokreślony przez naszą działkę nr 271/9. W sierpniu 2008 roku Wojewoda Łódzki
wydał decyzję, którą zatwierdził projekt podziału działki nr 271/9 na działki nr 271/10,
271/11 i 271/14 a w styczniu 2010 roku ustalił w drodze decyzji odszkodowanie z tytułu
nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa m.in. działki nr 271/10 i 271/11 i przyznał
Państwu Słowińskim odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia służebności ustanowionej na
działkach nr 271/10 i 271/11. Państwo Słowińcy domagają się abyśmy ujawnili w ich księdze
wieczystej w dziale III służebność przejazdu i przechodu na czas nieokreślony przez działkę
nr 271/14, która powstała po podziale działki 271/9, na rzecz każdorazowego właściciela
działki nr 271/8. Dlatego zaskarżyli decyzję ustalającą odszkodowanie do Ministra
Infrastruktury. Aby sfinansować powstały w związku z tym deficyt budżetu konieczne jest
zaciągnięcie kredytu w wysokości 160.000,00 zł. Pan Wójt nadmienił, że kredyt zostanie
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spłacony w latach 2011-2014 a środki na spłatę rat kredytu wraz z odsetkami zostaną
zaplanowane w budżetach lat następnych, w których przypadną spłaty.
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.
Pani Przewodnicząca zarządziła 10-minutową przerwę w obradach.
Ad. 13
Po przerwie obrady zostały wznowione. Kolejny punkt to przedstawienie Sprawozdania z
realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010. Sprawozdanie zostało przedstawione
przez Panią Ewę Pawlak - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach.
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Krzysztof Wieczorek zapytał co oznacza wskazanie w strukturze zatrudnienia w
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Turowej Woli, że nauczyciel jest zatrudniony w
wymiarze 20/40?
Pani Kierownik wyjaśniła, że jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na umowę o pracę na
podstawie Kodeksu pracy a nie ustawy Karta Nauczyciela to tygodniowa norma czasu pracy
wynosi 40 godzin. 20/40 oznacza, że osoba taka jest zatrudniona na ½ etatu.
Nie zostało zgłoszone więcej uwag.
Pani Przewodnicząca podziękowała pani Kierownik za przedstawienie Sprawozdania i
przeszła do kolejnego punktu obrad.
Ad. 14
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.
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 pierwsza głos zabrała pani Przewodnicząca, która zapoznała wszystkich obecnych w
posiedzeniu z Uchwałą
Nr III/238/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 października 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej
informacji Wójta Gminy Kowiesy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.
Następnie głos zabrał pan Wójt, który poinformował obecnych, że w dniu dzisiejszym o
godzinie 14.00 na sali konferencyjnej urzędu odbyła się uroczystość wręczenia medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubileusz 50-lecia ślubu obchodziły dwie pary małżeńskie:
Państwo Maria i Władysław Zawadzcy oraz Państwo Regina i Józef Tazbir. Obie pary z
Turowej Woli. Razem z jubilatami przybyły także ich dzieci i wnuki. Uroczystość Złotych
Godów wzbogaciła część artystyczna przygotowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum
w Jeruzalu. Wykonany przez młodzież repertuar składał się z wierszy i piosenek
nawiązujących do lat młodości jubilatów oraz niegasnącej miłości między nimi. Nie zabrakło
również jubileuszowego tortu i szampana, a wszystkim jubilatom odśpiewano gromkie sto lat
i wzniesiono uroczysty toast. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Pan Artur Bagieński-
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Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Pan Wójt nadmienił, że wnioski złożyły 4 pary,
jednakże w czasie trwania procedury sprawdzającej okazało się, że jedna z osób była skazana
prawomocnie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego a w innej parze
wnioskodawców w czasie trwania procedury zmarł jeden z małżonków.
Pan Wójt poinformował biorących udział w posiedzeniu, że Pan Artur BagieńskiWicemarszałek Województwa Łódzkiego bardzo chciał uczestniczyć w sesji, jednakże ważne
sprawy służbowe spowodowały, że Pan Wicemarszałek nie mógł zaszczycić swoją obecnością
dzisiejszych obrad. Pan Wicemarszałek ze swej strony obiecał, że postara się przybyć na sesję
w listopadzie. Pan Wójt wskazał, że pan Wicemarszałek miał zamiar przedstawić na
dzisiejszych obradach kwestię dofinansowywania dróg dojazdowych do gruntów rolnych w
2011roku. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych, z dniem 31.12.2010 r. likwiduje się centralny
i terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Środki pieniężne zlikwidowanych funduszy
celowych stają się z dniem 01.01.2011 r. dochodami budżetów odpowiednich jst. W tym roku
z funduszu do rozdysponowania było 14 mln zł, na rok przyszły planuje się 7-8 mln zł, z tym,
że środki te wejdą już do budżetu województwa. Wysokość środków jest okrojona z uwagi na
mniejsze wpływy z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz mniejsze wpływy z tytułu
opłat za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej /mała ilość nowych inwestycji
przemysłowych/.
Pan Wójt nadmienił, że staramy się o pozyskanie 135 ton destruktu przesianego na remont
dróg gminnych. W chwili obecnej trwają negocjacje co do ceny materiału. Destrukt jest
materiałem deficytowym. Cena destruktu z GDDKiA to na dzień dzisiejszy 30 zł netto za
tonę. Wprawdzie mają rozpocząć się prace przy modernizacji DK nr 8 na odcinku od Rawy
Mazowieckiej do granicy woj. łódzkiego ale z pozyskaniem destruktu może być problem z
uwagi na wykorzystywanie tego materiału jako podbudowy.
Sołtysi otrzymali decyzje akcyzowe do doręczenia mieszkańcom, obwieszczenia wyborcze do
umieszczenia na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach oraz tabelaryczne zestawienie zadań
inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2006-2010.
Nie zostało zgłoszone więcej wniosków.
Ad. 15
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXXIX
Sesji Rady Gminy Kowiesy V kadencji.
Zakończenie sesji godz. 18.30.
Protokołowała:

Przewodnicząca
Rady Gminy Kowiesy

Anna Kałamajska- Nowak
/-/ Janina Rybicka
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