Protokół z IV Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 30 grudnia 2010 roku
P R O T O K Ó Ł Nr IV/2010
z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Kowiesy
Początek Sesji godzina 13.00
Zakończenie Sesji godzina
Ustawowy stan radnych
Faktyczny stan radnych

14.30
- 15
- 14

W sesji uczestniczyło 14 radnych /nieobecny był radny Marek Rek / według załączonej listy
obecności (załącznik nr 1 do protokołu) oraz Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu,
Kierownik Posterunku Policji w Kowiesach 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
pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy
Ad. 1
Otwarcia Sesji dokonała pani Barbara Kowalska – 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 /radny Cezary Żukowski
przybył na obrady w czasie przedstawiania przez Wójta informacji o działalności między
sesjami/.
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 przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.
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Nikt nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obrad wobec czego przystąpiono do jego
przyjęcia w drodze głosowania. Za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych, nikt nie
głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Porządek został przyjęty 13 głosami.
Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z III Sesji Rady Gminy z dnia 9
grudnia 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 12 radnych, od głosu
się wstrzymała radna Dorota Powązka, nikt nie głosował przeciw. Protokół został przyjęty
12 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. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy
przebudowy drogi gminnej Nr 115152E relacji Pękoszew-Wędrogów / inwestycja
realizowana z Narodowego Planu Budowy Dróg Lokalnych- Schetynówka/;
2. Urząd Marszałkowski w Łodzi przesunął termin naboru wniosków do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej, z miesiąca styczeń 2011 roku na luty 2011 roku. Do tego
działania będziemy składać wniosek na budowę sieci wodociągowej dla wsi
Chełmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska /prawie 20 km długości sieci wodociągowej/.
3. Rozliczenie za realizację modernizacji dróg na terenie gminy Kowiesy z dotacją z
WFOGRiL zostało zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i kwota
dotacji wpłynęła na konto gminy.
Do obrad dołączył radny Cezary Żukowski.
II. Sprawy bieżące
1. Drogi gminne są sukcesywnie odśnieżane każdorazowo po większym opadzie
śniegu. Poza naszym samochodem strażackim korzystamy z wynajmu dużego
ciągnika z pługiem od firmy PED-BRUK i koparko-ładowarki od p. Wieloch z
Puszczy Mariańskiej. Nasz wóz strażacki w tym sezonie miał już trzy awarieostatnią usunięto ubiegłej nocy;
2. W dniu 27 grudnia na terenie gminy był pan Mirosław Belina- Starosta Powiatu
Skierniewickiego, m.in. w miejscowości Chojnata, gdzie przy drodze powiatowej
usuwane są zaniedbania z lat minionych /konserwacja rowów przydrożnych i
przepustów/;
3. Trwają poszukiwania lokalu mieszkalnego dla pana Józefa Buczak z Zawad. Lokal
taki byłby zakupiony przez GDDKiA w Łodzi i przekazany do zasobu
mieszkalnego Gminie Kowiesy. Do dnia dzisiejszego nie udało się jednak znaleźć
osoby chętnej do sprzedaży takiej nieruchomości. Najprawdopodobniej wiosną br.
GDDKiA postawi na gruntach gminnych kontener mieszkalny;
4. Po rocznych staraniach udało nam się uzyskać dotację na zakup agregatu
prądotwórczego dla OSP Lisna z funduszu prewencyjnego PZU O/ w Łodzi w
wysokości 4.900,00 zł.
Na tym Pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami.
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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 przyjęcia Programu współpracy Gminy
Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku. Omówienia
projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie rada gminy uchwala po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Program określa cele, zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zakres przedmiotowy tej współpracy i jej formy,
priorytetowe zadania publiczne, sposób realizacji zadań, tryb powoływania komisji
konkursowej i zasady jej działania, wysokość środków na realizację zadań publicznych
objętych programem, sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji i sposób realizacji
programu. Pan Wójt wskazał, że program dotyczy przede wszystkim współpracy z klubami
sportowymi działającymi na terenie naszej gminy /LZS Muskador i Uczniowski Klub
Sportowy Victoria/.
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. 7
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2011. Omówienia projektu dokonała pani Zuzanna DudziakPrzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która wyjaśniła, że zgodnie z postanowieniami Statutu
Gminy komisja rewizyjna corocznie do 30 grudnia przedstawia radzie gminy do
zatwierdzenia plan pracy na rok następny. Plan pracy został opracowany przez komisję
rewizyjną na wczorajszym posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy i uzyskał pozytywną
opinię wszystkich członków komisji biorących w posiedzeniu. Zgodnie z planem pracy na
2011 r. komisja rewizyjna ma przeprowadzić:
3 kontrole problemowe /2 w I półroczu 2011 roku, 1 w II półroczu 2011 roku/,
Kontrole sprawdzające w zakresie przeprowadzonych kontroli /przez cały rok/,
Dokonać oceny wykonania budżetu po zakończeniu roku budżetowego i wystąpić z
wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium
wójtowi,
Dokonać oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
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. 8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
Omówienia projektu uchwały dokonała pani Sekretarz, która wyjaśniła, że na podstawie
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dotychczas obowiązującej uchwały nr XVI/91/08 Rady Gminy Kowiesy z dnia 6 czerwca
2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy, wynagrodzenie wójta gminy
wynosi 7.680,00 zł brutto i obejmuje następujące składniki:
1) Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 4.200,00 zł /zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych kwota wynagrodzenia zasadniczego dla wójta gminy poniżej 15 tys.
mieszkańców wynosi od 4.200,00 zł do 5.900,00 zł/,
2) Dodatek funkcyjny w wysokości - 1.500,00 zł / ww. rozporządzenie określa
maksymalną kwotę dodatku funkcyjnego w wysokości 1.900,00 zł/,
3) Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 840,00
zł /zgodnie z art. 38. ust 1 ustawy o pracownikach samorządowych dodatek za
wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 %
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy
dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego/.
4) Dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego - 1.140,00 zł /Rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych w § 6 stanowi, że wójtowi gminy przysługuje dodatek
specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego/.
Pani Sekretarz wskazała, że na wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy radni
zaproponowali podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego wójta do wysokości 5.000,00 zł.
W związku z tym podwyższeniu ulegnie również dodatek specjalny /do kwoty 1.300,00 zł/ i
dodatek za wieloletnią pracę /do kwoty 1.000,00 zł/. Za podwyższeniem wysokości
wynagrodzenia zasadniczego na wczorajszym posiedzeniu komisji opowiedziało się 10
radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wskazał, że za podwyższeniem wynagrodzenia dla
wójta gminy przemawia fakt, że dzięki jego efektywnej pracy gmina zajmuje coraz to wyższe
miejsca w rankingach regionalnych. Z 9 miejsca w powiecie przesunęliśmy się na 5, w
województwie z 186 pozycji przesunęliśmy się na 80. Do tej pory pan Wójt pracował za
minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego- po podwyżce będzie to wynagrodzenie
wypośrodkowane /między najniższą a najwyższą stawką ustawową/ a więc adekwatne do
pozycji gminy w regionie.
Pani Przewodnicząca Rady wskazała, że podwyższenie wynagrodzenia będzie dodatkowym
czynnikiem motywacyjnym do dalszej pracy.
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. 12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował
przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta 12 głosami.

Ad. 9
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że zwiększa się dochody i
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wydatki związane z przyznaniem subwencji oświatowej z rezerwy w kwocie 8 tys. zł na
remonty w szkole podstawowej w Kowiesach /kwota ta będzie wykorzystana w 2011 roku/.
Zwiększa się dochody w kwocie 15,5 tys. zł pozyskane z darowizn na sporządzenie planu
zagospodarowania przestrzennego gminy. Jak również zwiększa się dochody i wydatki w
związku z dotacją na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Lisna otrzymaną z funduszu
prewencyjnego PZU O/ w Łodzi w wysokości 4.900,00 zł.
W wydatkach kwota 30.459 zł zmniejsza deficyt budżetu /są to niewykorzystane środki na
sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego/.
W dziale gospodarka nieruchomościami przesuwa się niewykorzystaną kwotę 10 tys. zł z
planowanego zagospodarowania terenu /działka za bankiem w Wędrogowie/ na zakup opału
do budynku ośrodka zdrowia w Kowiesach.
Pani Skarbnik nadmieniła, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
wszystkich członków komisji rady gminy na posiedzeniu w dniu wczorajszym.
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. 10
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.
Radna Iza Wieczorek zapytała o możliwość remontu i urządzenia przepustów przy drodze z
Wędrogowa na Wycinkę Wolską /koło p. Brzezińskiego/. Radna przypomniała, że
początkowo to właśnie na tej drodze miała zostać położona nakładka asfaltowa w związku z
modernizacją DK nr 8 i stworzeniem ciągów komunikacyjnych łączących poszczególne
miejscowości. Później nastąpiła zmiana koncepcji – nakładka asfaltowa będzie na drodze w
Kowiesach koło p. Pleban. Z uwagi na duże natężenie ruchu na drodze przez Wycinkę i zły
stan nawierzchni wskazane jest przeprowadzenie remontu tej drogi.
Pan Wójt potwierdził, że przedmiotowa droga została zgłoszona do GDDKiA do wykonania
nakładki asfaltowej ale w 2008 roku odrzucono tą propozycję z uwagi na zbyt duży zakres
zadania. Nakładka asfaltowa zostanie wykonana w Kowiesach na odcinku drogi od
skrzyżowania na Franciszkowie, koło p. Piekut i na odcinku koło p. Zarębskiego, p. Pleban aż
do drogi rokadowej biegnącej do Kowies /gmina ze środków własnych pokryła sporządzenie
dokumentacji technicznej na przebudowę tej drogi/. W związku z rozpoczęciem prac nad
modernizacją DK nr 8 planowane jest spotkanie z kierownikiem odcinka i wykonawcą robót
celem przedstawienia harmonogramu robót i ustalenia organizacji ruchu na terenie naszej
gminy. Mamy obiecane 10 tys. destruktu na utwardzenie nawierzchni dróg znajdujących się
najbliżej DK nr 8 /możliwość nieodpłatnego dostarczenia materiału/ ale ustalenie ilości
materiału i terminów dostaw na poszczególne drogi będzie miało miejsce dopiero po
przedmiotowym spotkaniu. O tym, na które drogi będzie rozwożony destrukt zadecyduje rada
gminy.
Radny Ireneusz Bedełek zapytał o słupki geodezyjne przy drodze na Wycinkę Wolską koło p.
Piekut – co one oznaczają?
Pan Wójt wyjaśnił, że wyznaczają one przebieg pasa drogowego- obecne skrzyżowanie
zostanie zlikwidowane a wybudowany będzie wiadukt i zjazdy od wiaduktu na drogi lokalne
po jego obu stronach.
Ad. 11
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.
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Pan Wójt zwrócił się do sołtysów o przekazanie mieszkańcom sołectw informacji, że w
związku z brakiem porozumienia między Krajową Izbą Lekarzy Weterynarii a Ministrem
Rolnictwa /co do wysokości wynagrodzeń i opłat/ w pierwszych dniach po nowym roku nie
będą wydawane świadectwa zdrowotności zwierząt. Najlepiej więc najpóźniej w dniu
jutrzejszym udać się po wystawienie takiego świadectwa.
Pani Maria Cygan- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, poinformowała
wszystkich obecnych w posiedzeniu, że w 2011 roku ministerstwo sportu dofinansuje
najbiedniejszym gminom koszty budowy Orlika. W przypadku inwestycji zlokalizowanych
na terenie gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest
niższy od 1 000 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie
stanowić do 47% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, nie więcej jednak niż 500 000 zł.
Gmina wniesie więc 20-procentowy wkład własny w "Moje Boisko - Orlik 2012". Pozostałe
33 proc. kosztów budowy sfinansuje samorząd województwa. Wnioski z kompletem
załączników należy złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki do dnia 31 marca 2011 r.
Termin realizacji zadania to 31 grudnia 2011 roku. Wstępnie oszacowany koszt budowy
kompleksu wynosi około 1 065 000 zł netto. Pani Dyrektor wskazała, że jest to być może
ostatnia szansa na powstanie Orlika w naszej gminie, stąd prośba do rady o rozważenie
budowy takiego boiska przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu. Uczniowie tej placówki
osiągają bardzo dobre wyniki w sporcie na zawodach rangi nie tylko powiatowej ale i
wojewódzkiej. Z boiska mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, nie tylko uczniowie
szkoły.
Sołtys Bolesław Wacławek:
zasygnalizował występowanie lodowego grzbietu między koleinami powstałymi na
drodze gminnej w Woli Pękoszewskiej /od budynku po byłej poczcie do wyjazdu na
DK nr 70/ i poprosił o jego usunięcie w przypadku wystąpienia poprawy warunków
pogodowych
powrócił do przedstawionej przez wójta w informacji o działalności między sesjami
sprawy robót wykonywanych przez starostwo powiatowe przy drodze powiatowej w
Chojnacie i zaproponował rozważenie przez starostwo możliwości odsunięcia drogi
od kościoła /likwidacja skarpy naprzeciwko kościoła/ i jej poszerzenie z uwagi na to,
że po przekształceniu DK nr 8 w drogę ekspresową znacznie zwiększy się natężenie
ruchu na przedmiotowej drodze.
Odniósł się do tego sołtys Bogusław Wieczorek, który wskazał, że duże natężenie ruchu
może negatywnie odbić się na stanie budowli kościoła, z drugiej zaś strony również prace
drogowe wykonywane ciężkim sprzętem taki wpływ także mogą mieć.
Pan Dominik Jędryka – Kierownik Posterunku Policji w Kowiesach:
przypomniał o obowiązku wniesienia tantiem do ZAIKS-u przez organizatorów zabaw
sylwestrowych i balów w świetlicach, szkołach i remizach.
zapostulował potrzebę stworzenia monitoringu /kamery/ budynku Urzędu Gminy i
szkoły w Kowiesach z uwagi na częste przypadki aktów wandalizmu i chuligaństwa w
pobliżu ww. obiektów.
Pan Wójt wyjaśnił, że w momencie powstania programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
rozważaliśmy możliwość budowy takiego boiska przy szkole w Kowiesach. W związku z tym
prowadzone były negocjacje z właścicielem nieruchomości sąsiadującej ze szkołą w
przedmiocie nabycia przez gminę 30-arowej działki gruntu. Właściciel zażądał aż 70 zł za m²
/czyli 210 tys. za całą działkę/. Ponieważ koszt nabycia gruntu nie jest kosztem
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kwalifikowalnym odstąpiono od projektu. Pan Wójt wskazał, że tak samo jak w przypadku
inwestycji finansowanych z udziałem środków unijnych, tak i w przypadku budowy Orlika
musimy dysponować całą kwotą na realizację inwestycji. Dopiero po jej zrealizowaniu i
rozliczeniu otrzymamy częściowy zwrot kosztów kwalifikowalnych w formie dotacji. Pan
Wójt nadmienił, że Program „Moje Boisko – Orlik 2012” obejmuje budowę kompleksu
sportowo- rekreacyjnego, w skład którego wchodzą: boisko piłkarskie /trawa syntetyczna/,
boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej, budynek sanitarno-szatniowy i
oświetlanie kompleksu. Kompleks musi być czynny i oświetlony minimum do godziny
22.00, trawa na boisku piłkarskim musi być odpowiednio konserwowana /koszt jednego
urządzenia do konserwacji nawierzchni to ponad 36 tys. zł/, trzeba również zatrudnić trenera
środowiskowego. Z pośród gmin, które zdecydowały się na budowę Orlika tylko 40%
stanowią gminy wiejskie. Pan Wójt obiecał, że po uchwaleniu budżetu na 2011 rok i
przeprowadzeniu planowanych na początek roku przetargów powrócimy do sprawy budowy
Orlika przy gimnazjum w Jeruzalu.
Pan Wójt wskazał, że okres odwilży był zbyt krótki i ubite grzbiety lodowo-śniegowe /między
koleinami/ na drogach nie rozmarzły na tyle by udało się je zepchnąć przy pomocy pługa.
Problem dotyczy nie tylko dróg gminnych ale i powiatowych. Mieszanką piasku z solą i
dodatkiem chlorku wapnia posypywane są wszystkie newralgiczne skrzyżowania i okolice
przystanków. Jeżeli przyjdzie odwilż postaramy się usunąć zamarznięte grzbiety lodowośniegowe.
Pan Wójt nadmienił, że w przypadku drogi powiatowej w Chojnacie konieczne jest
przeprowadzenie spotkania z udziałem wszystkich zainteresowanych, gdyż stan prawny w
przedmiocie praw własnościowych odbiega od stanu faktycznego na gruncie. Rów, który jest
pogłębiany znajduje się już na gruncie prywatnym, natomiast sama droga jest przesunięta aż
pod kościelny parkan. W grę wchodzi więc jedynie możliwość zamiany gruntów. Pan Wójt
nadmienił, że mamy najmokrzejszy od ponad 10 lat rok. Problemem jest woda wydostająca
się z niedrożnych rowów, na co wpływa też fakt braku urządzonych przepustów na
prywatnych zjazdach z dróg na działki. Pan Wójt wskazał, że jest prawnie zabronione
odprowadzanie do przydrożnych rowów nadmiaru wód z nieruchomości sąsiadujących z
drogami.
Radni i sołtysi otrzymali informację o spotkaniu z operatorem programu dotyczącego dotacji
do zakupu solarów.
Pani Przewodnicząca Rady złożyła wszystkim obecnym życzenia noworoczne.
Radnym i sołtysom zostały rozdane kalendarze i długopisy.
Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie IV Sesji
Rady Gminy Kowiesy VI kadencji.
Zakończenie sesji godz. 14.30.
Protokołowała:

Przewodnicząca
Rady Gminy Kowiesy

Anna Kałamajska- Nowak
/-/ Barbara Kowalska
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