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P R O T O K Ó Ł Nr VI/2011 
 
z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 marca roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina  13.00  
 
 

Zakończenie Sesji godzina     16.00
 

Ustawowy stan radnych   - 15 
Faktyczny stan radnych   - 14 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych /nieobecny był radny Marek Rek / według załączonej listy obecności 
(załącznik nr 1 do protokołu) oraz pani Ewa Pawlak – radna Powiatu Skierniewickiego, nadkom. 
Tomasz Jarzyna – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach /w pierwszej części 
obrad/, mł. aspirant Dominik Jędryka – Kierownik Posterunku Policji w Kowiesach, pani Joanna 
Machałowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, pani Maria Cygan - Dyrektor 
Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, pan Jan Białek – Wicestarosta Powiatu Skierniewickiego /w 
drugiej części obrad/ 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 
pani Janina Powązka – Inspektor 
    
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Barbara Kowalska – Przewodnicząca Rady Gminy, która serdecznie 
powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Wójta, zaproszonych gości, sołtysów i wszystkich 
obecnych.  
  
Ad. 2 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 
na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. 
 
Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła porządek obrad:  
 
Porządek Sesji: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  
3. Przedstawienie porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5. Złożenie ślubowania przez nowowybranych sołtysów sołectw Gminy Kowiesy.   
6. Informacja Wójta o działalności między sesjami.  
7. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Kowiesach o stanie bezpieczeństwa Gminy 

Kowiesy za 2010 rok. 
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminy Kowiesy za 2010 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kowiesy.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części. 

12. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 
2011-2014. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 
15. Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Wolne wnioski i informacje. 
17. Zamknięcie obrad. 

Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku toteż przystąpiono do przyjęcia porządku obrad w 
drodze głosowania.  Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciwko, nikt 
od głosu się nie wstrzymał. Porządek został przyjęty 14 głosami. 

 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z V Sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 
2011 roku. 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 nie głosował przeciw, od głosu się  
wstrzymała radna Dorota Powązka. Protokół został przyjęty 13 głosami.  
 
Ad. 5 
W następnym punkcie zgodnie z §12 ust. 1 Statutów Sołectw  17 nowowybranych sołtysów złożyło 
ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako sołtys pracować dla dobra i pomyślności 
swojego sołectwa i gminy, działać zawsze zgodnie z prawem, rzetelnie reprezentować swoich 
wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania powierzonych mi zadań”.  
 
Pani Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała nowowybranym sołtysom i podziękowała byłym 
sołtysom z sołectw Lisna, Stary Wylezin i Michałowice za owocną współpracę w minionej kadencji . 
 
Ad. 6 
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.  Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych sp. z o.o. z Piotrkowa 
Trybunalskiego na wykonanie drogi  Wola Pękoszewskia – Pękoszew w ramach NPPDL 
została podpisana. Wykonawcy został przekazany plac budowy i prace budowlane już trwają. 

2. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla obiektów komunalnych gminy Kowiesy została 
podpisana z PGE Obrót S.A. Rzeszów. Obecnie trwa wymiana liczników w części naszych 
obiektów gdzie jest zmiana taryfy. 

3. Zostały otwarte oferty na wykonanie dokumentacji technicznej sieci  wodociągowej dla 
miejscowości: Paplinek, Lisna, cześć Chrzczonowic i Wędrogowa. Złożono 26 ofert. 

4. Otwarte zostały oferty na wykonanie zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w 
Jeruzalu. Zostało złożone  7 ofert przy rozpiętości od 56.334,00zł brutto do 97.212,93zł brutto. 
Przetarg wygrała oferta firmy MIRDRÓG z Rawy Mazowieckiej. W przyszłym tygodniu 
zostanie podpisana umowa i przekazany plac budowy. 

5. Pani Teresa Słoma Sekretarz Gminy dokonała weryfikacji kosztorysów na realizację 
przebudowy i rozbudowy OSP Paplin na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców wsi i 
został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o akceptację aktualnych 
kosztorysów. 

6. W dniu dzisiejszym został złożony wniosek o płatność  za zrealizowany obiekt świetlicowy w 
Jeruzalu. Wniosek ten został przygotowany przez Panie: Teresę Słoma, Annę Gwardyńską i 
Beatę Heleniak. Tym Paniom za ślęczenie nad cyferkami i pracę w urzędzie w godzinach 
nocnych gorąco dziękuję. 
 

II. Sprawy bieżące: 
  

1. Trwają prace przy przebudowie DK Nr 8 do parametrów S – 8 i dzięki owocnej współpracy z 
Oddziałem Rejonowym w Łowiczu GDDKiA w Łodzi udało się nam pozyskać już ponad 6800 
ton destruktu który jest składowany na terenie tartaku P. Lewandowskiego oraz 2500 ton 
destruktu, który jest już wbudowany w drogę Kowiesy – Wycinka Wolska – Wędrogów. W tę 
drogę został też wbudowany gruz  z podbudowy betonowej /ponad 50 samochodów 
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ciężarowych/. Droga zostanie utwardzona aż do drogi powiatowej w Wędrogowie (2,9 km 
długości) do 15 kwietnia br. 

2. Pozyskiwany humus z przebudowywanej DK Nr 8 zostanie nawieziony na działkę za bankiem 
w Kowiesach i wyrównany. Utwardzona zostanie cała droga lokalna na tym odcinku 
/bezpłatnie/. 

3. Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy i została 
podpisana umowa na okres próbny z P. Radosławem Maros. 

4. W ramach prac interwencyjnych jest w Urzędzie Gminy Kowiesy zatrudniona P. Beata Koźbiał 
na okres 6 m-cy. Miesięczne dofinansowanie z Urzędu Pracy wynosi  851,74 zł. 

5. Od 15 marca nie pracuje już P. Katarzyna Okruch i na jej miejsce została zatrudniona P. 
Marzena Mikina. 

6. Jutro w Urzędzie Gminy rozpocznie staż P. Andżelika Melon ze Chrzczonowic /okres trwania 
stażu to 4 miesiące/. Koszty stażu pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach. 

7. Była próba uruchomienia  żwirowni w Wólce Jeruzalskiej przez mieszkańca sąsiedniej gminy. 
O zaistniałym  fakcie zostały pisemnie powiadomione odpowiednie służby zgodnie z  
kompetencjami ustawowymi. 

8. W dniu 10 marca w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z radą sołecką i zarządem OSP 
Wola Pękoszewska przy udziale radnej z tego okręgu wyborczego odnośnie przygotowania 
dokumentacji na przebudowę istniejącej remizy lub budowy nowego obiektu na działce przy 
boisku w Woli Pękoszewskiej. Uzgodniono, że stary obiekt nie nadaje się do remontu 
kapitalnego, gdyż stoi na starych  podworskich fundamentach /tzw. czworaki/ i lepiej będzie 
postawić nowy obiekt na działce przy boisku. Ma to być obiekt parterowy o powierzchni 
użytkowej 320 – 350 m

2
. 

9. Uczestniczyłem w zebraniu rodziców dzieci 5 - letnich w Szkole Podstawowej w Kowiesach na 
zaproszenie Pani Dyrektor. Dzieci te od września br. powinny uczestniczyć  w rocznym 
przygotowaniu przedszkolnym. Przygotowanie to może być realizowane w istniejących 
punktach przedszkolnych lub w Szkole Podstawowej w Kowiesach. Jeżeli wszystkie pięciolatki 
zostaną zapisane do szkoły w Kowiesach trzeba będzie wprowadzić  dwuzmianowość /z 
uwagi na tylko jedno pomieszczenie klasowe z wydzieloną częścią rekreacyjno-zabawową dla 
25 dzieci/.  

10. w dniu 10 marca Gmina Kowiesy z własnej inicjatywy odwiedziła Pani Poseł Dorota 
Rutkowska. Zapoznałem Panią Poseł ze specyfiką gminy /walory i bolączki/. Poprosiłem także 
o wzięcie pod uwagę przy zmianie prawa opinii samorządów wiejskich gmin, gdyż na dzień 
dzisiejszy zmiany prawa są przygotowywane dla dużych samorządów /z uwzględnieniem ich 
specyfiki/. 

 
III. Wyjazdy służbowe:  

1. Brałem udział w drugim dniu Konferencji samorządu województwa łódzkiego z Panią 
Wojewodą i Marszałkiem Województwa. Konferencja miała miejsce w hotelu Ossa. W 
pierwszym dniu Gminę Kowiesy reprezentowała P. Teresa Słoma- Sekretarz Gminy, gdyż ja 
musiałem być na urlopie wypoczynkowym. Spotkanie było bardzo owocne, gdyż poruszano 
kwestie mające wpływ na życie mieszkańców Woj. Łódzkiego. 

2. W dniu 22 marca brałem udział w szkoleniu starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów w 
Łodzi na temat Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. 

3. Zakończyły się zebrania sprawozdawcze- wyborcze OSP na terenie Gminy Kowiesy. Do 5 
jednostek OSP należy 175 członków z tego w zebraniach wzięło 113, czyli frekwencja 
wyniosła 64,5%. 
 

Pan Wójt przedstawił skład zarządów OSP po zebraniach sprawozdawczo-wyborczych za 2010 rok, 
co ilustruje poniższa tabela: 

OSP / funkcja Jeruzal Lisna Paplin Turowa Wola Wola 
Pękoszewska 

Prezes Mieczysław 
Trukawka 

Kazimierz 
Popiński 

Tadeusz 
Białek 

Grzegorz 
Stykowski 

Marek 
Wróblewski 

Wiceprezes – 
Naczelnik 
 

Tomasz 
Tyszko 

Marcin Gawin Andrzej Duch Piotr 
Syndoman 

Jacek 
Jakubiak 

Wiceprezes - - - Jan Janus  Bolesław 
Wacławek 
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z-ca naczelnika - - Zdzisław 
Traczyk 

Dariusz Tazbir  Krystian Rek 

Sekretarz Konrad 
Śliwiński 
/Adam 
Szkopiński/ 

Tadeusz Bałut Adam Seliga Agnieszka 
Syndoman 
/Jan Janus/ 

- 

Skarbnik Krzysztof 
Wrzosek 

Hubert 
Błaszczyk 

Waldemar 
Mikulski 

Włodzimierz 
Mrówczyński  

Sylwester 
Seliga  

Gospodarz Zbigniew 
Pyłka 

Edward Gawin Mateusz 
Mikulski  
/Wiktor 
Seferyński/ 

Piotr Kowalski 
/Piotr 
Syndoman/ 

Szymon 
Szymański 

Kronikarz Tomasz 
Tyszko 

- - Grzegorz 
Stykowski 

- 

Członek zarządu Jacek 
Majewski 

Maria 
Odziemkowska 

- Grzegorz 
Kowalczyk 

- 

Komisja rewizyjna 

Przewodniczący Jerzy 
Grzejszczak 

Łukasz 
Błaszczyk 

Wojciech 
Mikulski 

Adam Tadzik Wiesław 
Seliga 

Sekretarz Artur Gręda 
/Mariusz 
Szymczyk/ 

Piotr 
Jędrzejewski 
/Adam 
Wędrychowicz/ 

Paweł 
Koliński 

Adam 
Krysiński 
/Adam 
Skrzeczyński/ 

Jan Sobczak 

Członek  Adam 
Kukiełka  

Lech 
Jedrzejewski 

Agata 
Traczyk 
/ Krzysztof 
Białek/ 

Paweł 
Zawadzki 
/ Grzegorz 
Kowalczyk 

Rafał Świąder 

Członek  - - - - Marcin 
Moskwa 

 
 
Stan osobowy  OSP 

OSP Jeruzal Lisna Paplin Turowa 
Wola 

Wola 
Pękoszewska 
 

Ogółem  

Liczba członków w dniu 
walnego zebrania 

38 20 56 36 25 175 

W tym Kobiet 1 1 16 3 1 22 
 

Liczba członków obecnych  
na zebraniu 

27 13 37 19 17 113 

W tym kobiet  0 1 8 2 1 12 
 

Frekwencja w % 71,0 65,0 66,0 52,7 68,0 64,5 

   
Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi za przedstawienie informacji i w związku z brakiem 
pytań przeszła do kolejnego punktu obrad.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ad. 7 
Kolejny punkt to przedstawienie przez Kierownika Posterunku Policji w Kowiesach informacji o stanie 
bezpieczeństwa Gminy Kowiesy za 2010 rok  wraz z porównaniem do 2009 roku oraz zestawienie 
uzyskanych wyników i wykonanych czynności, jak poniżej. 
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Kategoria 

 
2010 

 
2009 

Wykrywalność ogólna 58,9% 62,5% 

Wszczęto postępowań/ujawniono 
czynów/wykryto czynów 

52/56/33 61/56/35 

Umorzono postępowań wobec 
niewykrycia sprawcy 

23 21 

Ujawniono nietrzeźwych kierujących 14 23 

Kradzież mienia/wykryte 12/1 8/2 

Kradzież z włamaniem/wykryte 10/2 8/0 

Uszkodzenia ciała 2 1 

Uszkodzenie mienia 2 4 

Groźby karalne 0 1 

Kradzież dokumentów 0 1 

Kradzież drzewa 0 4/1 

Znęcanie się  1 1 

Przywłaszczenie mienia 0 1 

Naruszenie nietykalności cielesnej 11 2 

Podrobienie dokumentu 1 0 

Przestępstwo internetowe 2 1 

Kierowanie pojazdem wbrew zakazowi 1 4 

Interwencje 170 144 

Zatrzymano poszukiwanych 5 7 

Zatrzymano prawo jazdy 6 4 

Zatrzymano  dowodów  rejestracyjnych 27 22 

Sporządzono wniosków/p-ko osobie 52/19 58/33 

Mandaty karne 166 187 

Wylegitymowano osób 386 490 

Zatrzymano na gorącym uczynku (bez 
nietrzeźwych) 

5 3 

Czyny karalne nieletnich 16 3 

Niebieskie karty 6 5 

Zrealizowano L. dz. 357 333 

Postępowania sprawdzające 24  22 

 
W 2010 roku odnotowano 26 interwencji domowych. W kategorii postępowań sprawdzających 9 
dotyczyło czynności mających na celu ustalenie czy doszło do przypadków znęcania się w rodzinie. 
Stąd prośba o jak najszybsze powołanie komisji, która będzie zajmowała się przypadkami przemocy w 
rodzinie.  
Ponadto wykryto 3 czyny, których rozliczenie zaplanowano na rok 2011, 3 czyny wykryte do 
przekazania innym jednostkom Policji w 2011 r. oraz 3 czyny przekazane innym jednostkom Policji. 
W styczniu 2010 roku w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego o przestępstwo z 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi skierowano do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosek o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu. 
  
W Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu ujawniono zjawisko stosowania przemocy wobec uczniów klas 
rozpoczynających naukę w tej placówce. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie 5 nieletnim sprawcom łącznie 13 zarzutów m.in. za czyny karalne z art. 217, 157 i 191 
kk. Z Dyrektorem placówki pogłębiono współpracę w zakresie ujawniania przestępczości wśród 
nieletnich. Na parkingu w Hucie Zawadzkiej miały miejsce zdarzenia o charakterze kryminalnym 
istnieje tam również zjawisko przydrożnej prostytucji /rozpoznane stąd wzmożona kontrola patroli 
policji/ a parking mimo różnych protestów jest w dalszym ciągu zaśmiecany. Również droga 
przejazdowa jest w nienajlepszym stanie. W Woli Pękoszewskiej miały miejsce uszkodzenie mienia, 
drobne akty wandalizmu i demoralizacji nieletnich. Rozwiązaniem problemu byłoby zorganizowanie 
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czasu wolnego młodzieży np. w formie kina objazdowego. Z poważniejszych przestępstw w 
Wymysłowie miała miejsce kradzież z włamaniem / w pierwszej zmianie czyli w godzinach porannych/. 
W 2010 roku współpraca z samorządem lokalnym układała  się dobrze. W miarę możliwości 
funkcjonariusze brali udział w sesjach Rady Gminy Kowiesy. Na bieżąco utrzymywano współpracę z 
Wójtem Gminy Kowiesy oraz Radnymi Rady Gminy, a także sołtysami. Ponadto w miejscowych 
szkołach odbyto kilka spotkań oraz uczestniczono w egzaminie na kartę motorowerową. W  2010 roku 
Urząd Gminy Kowiesy sfinansował w części paliwo do samochodu służbowego. Przeprowadzona w 
2010 roku kontrola sanitarna pomieszczeń posterunku przyczyniła się do remontu i poprawy 
warunków pracujących tam funkcjonariuszy. Zgodnie z obowiązującą umową najmu koszty remontu 
pomieszczeń poniósł Urząd Gminy Kowiesy. Pan Kierownik zasygnalizował także potrzebę zakupu 
nowego sprzętu komputerowego i kserokopiarki. 
 
Pani Przewodnicząca podziękowała Kierownikowi Posterunku Policji w Kowiesach za przedstawienie 
informacji i oddała głos  panu nadkom. Tomaszowi Jarzyna – Zastępcy Komendanta Miejskiego 
Policji w Skierniewicach. Nadkom. Tomasz Jarzyna podkreślił, że ocena pracy policjantów  posterunku 
w gruncie rzeczy należy do mieszkańców gminy. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji wskazał, że 
gmina Kowiesy, podobnie jak miasto Skierniewice i gmina Głuchów, cechuje się występowaniem 
dużego zagrożenia drogowego. Jest to związane z tym, że przez gminę przebiegają 2 drogi krajowe. 
Skutkuje to dużą liczbą przestępstw, wykroczeń i zdarzeń drogowych. W 2010 roku na terenie gminy 
Kowiesy na DK nr 8 miało miejsce 7 wypadków drogowych /w których śmierć poniosły 2 osoby, a 13 
osób zostało rannych/ i 66 kolizji drogowych. W związku z tym duża liczba patroli drogowych 
kierowana jest na teren gminy. W przypadku przejazdu grup kibiców w sezonie rozgrywek piłkarskich 
uruchamiane są dodatkowe patrole.  
Następnie Zastępca Komendanta Miejskiego Policji  odniósł się do kwestii likwidacji posterunku i 
wyjaśnił, że z uwagi na zmniejszenie o 10 liczby etatów policyjnych w KMP  podjęto decyzję o 
reorganizacji struktur policji w terenie. Pod uwagę została wzięta możliwość likwidacji tych 
posterunków, z którymi wiążą się najwyższe koszty utrzymania. W przypadku likwidacji posterunku, na 
terenie gminy zostałby uruchomiony jedynie punkt przyjęć interesantów czynny jeden dzień w 
tygodniu. Ostateczna decyzja co do likwidacji posterunku zależy od osiągnięcia porozumienia z 
organami samorządu. 
 
Pan Wójt poprosił Zastępcę Komendanta o oficjalne pismo w sprawie kosztów utrzymania posterunku. 
 
Sołtys Włodzimierz Cybulski zapytał o to, czy policjanci podczas przeprowadzania czynności mogą 
zastraszać osoby postronne i przytoczył pięć zdarzeń. Pierwsze dotyczyło pościgu policjantów za 
sprawcą kradzieży samochodu, który spowodował wypadek i zbiegł z miejsca zdarzenia, drugie 
dotyczyło wypadku drogowego, którego sołtys był świadkiem, trzecie było związane z 
zawiadomieniem policji przez sołtysa o porzuconym na przystanku w Chrzczonowicach samochodzie 
osobowym /okazało się, że jest to samochód skradziony/, czwarte dotyczyło napadu na mieszkankę 
Chrzczonowic przez osoby narodowości romskiej, piąte dotyczyło kradzieży urządzeń ze skrzynki 
oświetlenia ulicznego. Sołtys zwrócił uwagę na to, że policjanci przepytując go co do okoliczności 
popełnienia przestępstwa nie wylegitymowali się, w postępowaniu przed sądem sołtys miał zeznawać 
w obecności podejrzanego o popełnienie przestępstwa, policja dopiero po jakimś czasie przyjechała 
spisać protokół /dotyczyło to ostatniego zdarzenia/. Sołtys zapytał też o możliwości otrzymywania 
nagród za pomoc w odnalezieniu np. skradzionego samochodu.  
 
Pan nadkom. Tomasz Jarzyna wyjaśnił, że praca operacyjno- śledcza policji cechuje się tym, że w 
wielu przypadkach sytuacja jest na tyle dynamiczna, że nie pozwala na dopełnienie formalności 
polegającej na wylegitymowaniu się funkcjonariuszy a na postępowanie toczące się przed sądem 
policja nie ma wpływu. Zastępca Komendanta wyjaśnił również, że zastraszanie może mieć miejsce 
jedynie w przypadku gróźb popełnienia przestępstwa. Jeżeli ktoś czuje się pokrzywdzony przez 
działania policjanta może to zawsze zgłosić do KMP w formie skargi. Pan nadkomisarz dodał, że 
policja nie otrzymuje nagród od właścicieli skradzionych przedmiotów a kwestia nagród dla osób 
prywatnych od tych osób nie należy do kompetencji policji. 
 
Radny Bogdan Mioduszewski zwrócił uwagę na łamanie zakazów polegających na ograniczeniu 
przejazdu ciężkich pojazdów na drogach gminnych i poprosił o podjęcie działań zapewniających 
przestrzeganie  przepisów ruchu drogowego w tym zakresie.  
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Pan nadkom. Tomasz Jarzyna wyjaśnił, że policja nie dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym 
w postaci specjalistycznych wag przenośnych. KMP wraz z Urzędem Miasta Skierniewice i gminami, 
w których odnotowuje się wzmożony ruch pojazdów w związku z budową autostrady na terenie gminy 
Bolimów i przy udziale Inspekcji Transportu Drogowego prowadziła akcję wzmożonych kontroli 
pojazdów ciężarowych - skuteczność tego typu akcji to pierwsze 30 min. -później kierowcy ostrzegają 
się  przez CB radio. Pan nadkomisarz wskazał, że jeżeli problem przejazdu ciężkich pojazdów 
występuje na terenie gminy to prosi mieszkańców o informowanie kierownika posterunku lub 
bezpośrednio KMP o łamaniu zakazów. KMP postara się ten proceder ukrócić.  
 
Kierownik Posterunku Policji zapewnił, że 07.04. w godzinach od 8 do 16 będzie prowadzona akcja 
patrolowa dróg gminnych. W przypadku naruszeń przepisów ruchu drogowego polegających na 
łamaniu zakazu ruchu pojazdów o określonym tonażu pan Kierownik poprosił o spisywanie numerów 
rejestracyjnych pojazdów i informacje telefoniczne na numer posterunku /46 831 70 07/. Jeżeli nie 
będzie możliwości  przeprowadzenia postępowania mandatowego z uzyskanych informacji zostanie 
sporządzona notatka służbowa.  
 
Zastępca Komendanta nadmienił, że codziennie do KMP można dzwonić i przekazywać informacje o  
naruszeniach przepisów ruchu drogowego polegających na łamaniu zakazu ruchu pojazdów o 
określonym tonażu przez kierowców samochodów ciężarowych i o innych naruszeniach. 
 
Następnie głos zabrał pan Wójt, który wskazał, że Gmina Kowiesy ma uzgodniony z Wydziałem 
Ruchu Drogowego projekt organizacji ruchu na drogach gminnych. Dopuszczalny tonaż pojazdów na 
niektórych naszych drogach to 8-10 ton. Jeżeli na drogę wjeżdża pojazd, którego tonaż nie licząc 
ładunku przewyższa te 8-10 ton to ewidentnie łamane są przepisy. Łamanie przepisów drogowych 
ograniczających dopuszczalność ruchu pojazdów ciężarowych powoduje niszczenie nawierzchni dróg, 
i tak np. w Budach Chojnackich w nawierzchni powstały głębokie koleiny. Informacje o naruszeniach 
przepisów były przekazywane organom policji /łącznie z podaniem okresu czasu w jakim te 
naruszenia miały miejsce/.  
Następnie pan Wójt wyjaśnił, że przy byłym parkingu w Hucie Zawadzkiej zostały postawione znaki 
zakazu postoju i zatrzymywania się oraz znak nakazujący jazdę na wprost, które są nagminnie łamane 
przez kierowców samochodów TIR. Parking jest sukcesywnie sprzątany przez 2 dzierżawców działek 
gminnych ale mimo to jest ustawicznie zaśmiecany przez zatrzymujących się tam  kierowców. 2 razy 
w tygodniu odbywa się tam również nielegalna sprzedaż hurtowa. O tym również informowaliśmy 
organy policji. W przypadku kierowców innych narodowości np. Litwinów czy Ukraińców policja z 
reguły odstępuje od czynności /takie informacje otrzymaliśmy od mieszkańców gminy sprzedających w 
tym miejscu owoce/.  
 
Pan nadkom. Tomasz Jarzyna obiecał zająć się tą sprawą osobiście i zapewnił, że policja podejmie 
stosowne działania. 
 
Pan Wójt odniósł się następnie do kwestii możliwości likwidacji posterunku w Kowiesach. Pan Wójt 
jeszcze raz poprosił o oficjalne pismo z KMP w tej sprawie. Pismo to zostanie przedstawione radzie 
gminy, która podejmie decyzję, czy gminę stać na utrzymywanie posterunku policji. Na dzień 
dzisiejszy czynsz dzierżawny jest znikomy, co roku w budżecie jest zaplanowana kwota dotacji w 
wysokości 3,5 tys. zł na paliwo do samochodu policyjnego, pomieszczenia wynajmowane policji 
zostały w zeszłym roku wyremontowane, policjanci pracują na gminnym sprzęcie komputerowym i 
korzystają z gminnego łącza internetowego, a w 2009 roku doposażono posterunek w nowe krzesła. Z 
tego wszystkiego można wysnuć wniosek, że to gmina w zasadniczej części ponosi koszty utrzymania 
posterunku. 
 
Pan nadkom. Tomasz Jarzyna podziękował za wszelkiego rodzaju pomoc udzieloną przez gminę na 
rzecz policji i wskazał, że decyzja w przedmiocie likwidacji posterunku jest podyktowana 
ograniczeniami budżetu. KMP uznaje potrzebę dalszego funkcjonowania posterunku w Kowiesach ale 
ostateczna decyzja należy do Komendanta Wojewódzkiego Policji. 
 
Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zapytał, czy już jakieś posterunki policji zostały 
zlikwidowane? 
Zastępca Komendanta wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy likwidowane są dwa posterunki w gminach 
położonych blisko Skierniewic i będą tam utworzone punkty przyjęć interesantów. 
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Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński podkreślił, że z uwagi na to, że przez gminę przebiegają 2 
drogi krajowe wskazane jest pozostawienie posterunku policji w Kowiesach. 
 
Pani Przewodnicząca podziękowała panu nadkom. Tomaszowi Jarzyna za przybycie na dzisiejsze 
obrady i ogłosiła 10 min. przerwę w obradach.  
 
Ad. 8 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 
Kolejny punkt to przedstawienie przez panią Janinę Powązka Sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy za 2010 rok, jak poniżej. 
 
Sprawozdanie z  realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
2010 roku                                               
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowiesach działała zgodnie z 
harmonogramem przyjętym na XXXIV sesji Rady Gminy Kowiesy z dnia 5 marca 2010r.  
 

I.  Realizacja zajęć sportowych  
 

1. Szkoła Podstawowa w Kowiesach 
a) zajęcia judo odbywały się w okresie styczeń -czerwiec, wrzesień-grudzień prowadzący 
Dominik Jędryka- liczba uczestników 34 osoby- kwota wydatkowana na te zajęcia 4752,00 zł, 
b) piłka siatkowa – prowadzący zajęcia Mariusz Grabowski zajęcia dodatkowe dla młodzieży 
pozaszkolnej  odbywały się dwa razy w tygodniu, dla młodzieży szkolnej oddzielnie dla 
dziewcząt i chłopców. Zajęcia były prowadzone w okresie styczeń -maj na łączną kwotę 
2055,00 zł. 

2.  Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu 
a) zajęcia taneczno-ruchowe aerobik prowadzone były w okresie styczeń-luty, osoba 
prowadząca Aneta Serafin liczba uczestników -10 dziewcząt na kwotę 180,00 zł, 
b) zajęcia strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej prowadzone były w okresie 
kwiecień-maj -prowadzący zajęcia Marek Rawski, liczba uczestników 10 osób na kwotę 
330,00 zł. 
Łączna kwota wydatkowana na zajęcia sportowe  oraz osobę sprzątającą  salę gimnastyczną, 
sanitariaty oraz szatnię przy Szkole Podstawowej w Kowiesach wyniosła (wynagrodzenie oraz 
pochodne od wynagrodzenia): 10.587,00 zł. 
 

II.  Działalność świetlicy środowiskowej w Woli Pękoszewskiej .  
 
Zajęcia w świetlicy w okresie styczeń -sierpień prowadziła Pani Iwona Tarnas , od września do 
grudnia Pani Anna Krzyżanowska.  Zajęcia odbywały się codziennie  od poniedziałku do 
piątku w godz. 16

00
- 19

00
 , w czasie ferii i wakacji w godz. 10 

00 
– 13 

00 
. 

Zostały zrealizowane następujące zadania: 
- pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, nadzór nad korzystaniem z Internetu, 
- organizowanie czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań, 
- wykonywanie laurek okolicznościowych. 
Łączna kwota wykorzystana na świetlicę w tym opłaty za energię elektryczną, butle z gazem, 
materiały dydaktyczne, artykuły spożywcze (poczęstunek z okazji świąt i „Dnia Dziecka”) oraz 
wynagrodzenie osoby prowadzącej wyniosła  – 13.369,85zł.  
Bieżące informacje o działalności świetlicy są umieszczone na stronie internetowej; 
www.kowiesy.pl link świetlica środowiskowa. 

 
III.  Finansowanie programów profilaktycznych 

 
Finansowanie imprez rozrywkowych, spektakli teatralnych, muzycznych uwzględniających 
program profilaktyczny, w tym finansowanie udziału dzieci i młodzieży w koloniach i obozach z 
programem profilaktycznym na łączną kwotę 9.574,00 zł, przedstawiało się następująco : 
- w lutym gmina przystąpiła  do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno- edukacyjnej 
„Zachowaj trzeźwy umysł” na kwotę 610,00 zł , 
-   wpłacono kwotę 1000 zł na Fundusz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, 

http://www.kowiesy.pl/
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-   przedstawienie profilaktyczne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w  Turowej Woli “Twój 
demon agresja” w miesiącu  marcu na kwotę 500 zł, 
-  dokonano wpłaty na kwotę 865,00zł na Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w 
Łodzi w ramach której dzieci z terenu gminy wzięły udział w przedstawieniu profilaktycznym w 
Rawie Mazowieckiej . 
Na wycieczki i obozy z programem profilaktycznym komisja przyznała dofinansowanie na 
kwotę 6.599,00 zł w następujący sposób : 
  
 1000,00 zł dla dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli na wycieczkę 

„Tatry – Zakopane”, 
 1000,00 zł dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu – wycieczka na Pomorze, 
 2150,00 zł dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach- 

wycieczka na Mazury, 
1199,00 zł dla 3 uczestników kolonii profilaktycznej Zakopane-Biały Dunajec dofinansowanie 

pobytu, 
600,00 zł sfinansowanie dowozu (Warszawa –Wschodnia –Kowiesy) dla 10 uczestników w/w 

kolonii, 
 dofinansowano udział w obozie sportowym we Władysławowie  dla jednego uczestnika 50% 

kosztów czyli 650,00 zł. 
 
IV. Finansowanie szkoleń na kwotę 3595,74 zł łącznie z kosztem dojazdu, 

-  4 członków komisji wzięło udział w szkoleniu  na temat : „Zadania komisji ds. Profilaktyki i 
RPA – nowe wyzwania, nowe kompetencje” 

              
V. Doposażenie świetlic szkolnych i bibliotek w materiały i sprzęty służące na 

łączną  kwotę 1922,02 zł 

 zakupiono piłkę do prowadzenia zajęć sportowych na kwotę 118,03 zł,  

 5 kompletów materiałów dydaktycznych dla przedszkoli i „zerówki” na kwotę 1395,00 zł, 

 film DVD „Dręczyciele” dla gimnazjum na kwotę 129,99 zł, 

 film  DVD „Szkoła ratowników” + CD z prezentacją i testami na kwotę 279,00 zł. 
 
VI. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     

            przedstawiała się następująco:    
komisja spotykała się na 12 posiedzeniach, przeprowadzono kontrolę zajęć pozalekcyjnych w 
Szkole Podstawowej w Kowiesach, wezwano 5 osób nadużywających alkohol z którymi 
przeprowadzono rozmowy motywacyjne i skierowano je do Poradni Odwykowej w Rawie 
Mazowieckiej, wydano 15 pozytywnych opinii o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Przeprowadzono kontrolę w 8 placówkach handlowych w zakresie 
przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń na napoje alkoholowe, nie stwierdzono 
nieprawidłowości w/w zakresie. 
Koszt rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego, będącego w użytkowaniu  Kierownika 
Posterunku Policji w Kowiesach  na kwotę 911,22 zł. 

 
Łączna kwota wydatkowana na działalność komisji w tym diety członków i wynagrodzenie sekretarza 
komisji wyniosła  9.025,47,00 zł. 

 
Planowane wpływy jakie zakładał harmonogram wydatków  na 2010 rok to 56.000,00 złotych. 
Wykorzystano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i uzależnień na kwotę 48.073,85 
złotych.  
Kwota wpłacona z korzystania z zezwoleń na napoje alkoholowe wyniosła 41.343,85 złotych. 
Niewykorzystane środki w kwocie 7.926,15 złotych za 2010r. zostały przesunięte na rok 2011. 
Na niewykonanie planu wpłynęło dofinansowanie ze środków unijnych dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie obozów 
sportowych  i kolonii profilaktycznych w bieżącym roku. 
 
Pani Przewodnicząca podziękowała za przedstawienie sprawozdania.  Radni nie mieli żadnych pytań  
co do przedstawionych danych. Pani Janina Powązka podziękowała za uwagę i opuściła obrady. Pani 
Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.  
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Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Omówienia 
projektu dokonała pani Sekretarz, która wyjaśniła, że Pan Marek Rek w wyniku wyborów, które odbyły 
się w dniu 21 listopada 2010 roku został wybrany radnym Rady  Gminy Kowiesy. W myśl art. 24h ust. 
1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 
1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki 
organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną 
oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia 
oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w 
terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, odpowiednio, 
przewodniczący rady gminy, wojewoda lub wójt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania 
terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając 
dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. 
Pan Marek Rek złożył ślubowanie na I Sesji Rady Gminy VI kadencji w dniu 02 grudnia 2010 roku. 
Termin do złożenia oświadczenia majątkowego upłynął 01 stycznia 2011 roku. Wobec niedotrzymania 
powyższego terminu, Przewodnicząca Rady na podstawie art. 24h ust. 5a ustawy o samorządzie 
gminnym wezwała radnego Marka Rek do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego, 
wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Wezwanie zostało doręczone zainteresowanemu 
12 stycznia 2011 roku, co potwierdza zwrotne poświadczenie odbioru pisma. Pomimo upływu 
dodatkowego terminu (26.01.2011 r.) Pan Marek Rek nie złożył oświadczenia majątkowego. Zgodnie z 
dyspozycją art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z póżn. zm.), pana 
Marka Rek zawiadomiono o prawie  złożenia wyjaśnień przed podjęciem uchwały przed radą gminy.  
Wobec niezłożenia oświadczenia majątkowego przez radnego, Rada Gminy, stosownie do art. 190 
ust. 1 pkt 1b i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku   – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw i art. 24 k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym zobowiązana jest do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
najpóźniej w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Od niniejszej 
uchwały zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego (Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi) w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały. Przedmiotowa uchwała 
zostanie niezwłocznie przesłana do Wojewody Łódzkiego i Komisarza Wyborczego w Skierniewicach 
oraz doręczona panu Markowi Rek. Pani Sekretarz nadmieniła, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany na posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy 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 podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kowiesy. Omówienia uchwały dokonała pani Sekretarz, która 
wyjaśniła, że w z związku ze zmianą art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach nałożono na gminy obowiązek określenia w drodze uchwały, 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dotychczas przedmiotowe wymagania określało 
Zarządzenie Nr 148/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wymagań, jakie 
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych. Pani Sekretarz nadmieniła, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany na posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy 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. 
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W tym punkcie obrad na sesję przybył pan Jan Białek – Wicestarosta Powiatu Skierniewickiego, 
którego bardzo serdecznie powitała Pani Przewodnicząca.  
  
 Ad.  11 
Kolejny punkt to  przyjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i 
ich części. Omówienia uchwały dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że w z związku ze zmianą art. 7 ust. 
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminy 
obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Na 
terenie naszej gminy  jest potrzeba działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  
polegającej na   wyłapywaniu  i zabraniu do schronisk lub przytulisk bezdomnych psów czy kotów 
zgłoszonych przez mieszkańców gminy. Zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych i 
gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje 
możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały – 
reguluje Uchwała nr XXXVIII/192/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kowiesy oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi 
zwierzętami. Pani Sekretarz wskazała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na 
posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy 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.  12 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że 
zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim rada gminy rozstrzyga o 
wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku 
poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody 
na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Jesteśmy po pierwszym roku doświadczeń 
związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, do końca maja 
zostanie przedłożony wniosek o częściowy zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2010r. Pan Wójt 
nadmienił, że przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana na wczorajszym posiedzeniu 
komisji rady gminy. 
  
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.  13 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2011-2014. Omówienia uchwały dokonała pani Skarbnik, która 
wyjaśniła, że dokonuje się korekty w zakresie dochodów i wydatków wykazywanych w WPF oraz w 
zakresie wysokości kwot na realizowane przedsięwzięcia /w związku ze zmianami budżetu i w 
budżecie gminy na 2011rok/: 
 

 Budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu, Wólce Jeruzalskiej – zwiększenie planowanych 
wydatków o kwotę 41.174 zł /zwiększenie wartości kosztorysowej zadania przed ogłoszeniem 
przetargu/, 

 Przebudowa OSP Paplin – zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.387 zł /zwiększenie 
wartości kosztorysowej zadania przed ogłoszeniem przetargu/, 

 Budowa drogi Pękoszew-Wędrogów – zmniejszenie planu wydatków na kwotę 144.786,50 zł 
/zmniejszenie kwoty po przetargu/, 

 Zajęcia pozalekcyjne w szkołach – zwiększenie o kwotę 7.820,50 zł /środki niewykorzystane w 
2010 roku z projektu unijnego POKL/, 
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 Urządzenie placu zabaw w Chrzczonowicach – zwiększenie o kwotę 2.286 zł.  
 
Pani Skarbnik nadmieniła, że przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana na 
wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy. 
 
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.  14 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2011 
rok. Omówienia uchwały dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że zwiększa się dochody w ogólnej 
kwocie 41.861,00 zł: 
 5.110 zł – umowa z PUP Skierniewice na prace interwencyjne, 
 9.533 zł- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu ludności, 
 27.218 zł zwiększenie subwencji oświatowej (wynikające z ostatecznej decyzji o wysokości 

subwencji na 2011 r.), 
 1.1733,19 zł– środki niewykorzystane z 2010 roku z POKL, jakie Urząd Marszałkowski w 

Łodzi przekazał Gminie do wykorzystania w roku 2011r.; 
zwiększa się wydatki w kwocie: 
 5.110 zł – wynagrodzenie ze środków Urzędu Pracy za prace interwencyjne ( jedna osoba 

zatrudniona w UG na okres 6 m-cy do prac biurowych), 
 9.533 zł- obsługa przeprowadzenia spisu ludności (wynagrodzenie dla Sekretarza i osoby 

dokonującej weryfikacji danych do spisu), 
 27.218 zł zwiększenie wydatków w dziele Oświaty (na wydatki bieżące, głównie opał do szkół) 
 1.173,19 zł – środki niewykorzystane z 2010 roku z POKL jakie Urząd Marszałkowski w Łodzi 

przekazał nam do wykorzystania w roku 2011r.; 
przesunięcia w wydatkach: 
 41.174 zł – wodociąg Chełmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska (przed ogłoszeniem przetargu musi 

być zabezpieczona cała kwota wynikająca z kosztorysów inwestorskich, a po ich aktualizacji 
wartość kosztorysowa zwiększyła się o kwotę jak wyżej), 

 28.387 zł- przebudowa OSP Paplin (tak jak przy wodociągu przed ogłoszeniem przetargu 
musi być zabezpieczona cała kwota wynikająca z kosztorysów inwestorskich, a po ich 
aktualizacji wartość kosztorysowa zwiększyła się o kwotę jak wyżej), 

 27.405 zł – środki na zwrot odszkodowania w związku z podpisaną ugodą z właścicielami 
naniesień na gruntach gminnych w Kowiesach, za które to naniesienia zostało wypłacone 
Gminie w grudniu 2010 r. odszkodowanie z GDDK i A. 

 40.000 zł -wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne –budowa świetlicy wiejskiej w Woli 
Pękoszewskiej (w 2011 roku planuje się wykonać dokumentację) 

 6.647,31 zł- środki niewykorzystane w 2010 roku z projektu unijnego POKL na zajęcia 
pozalekcyjne w szkołach (do wykorzystania w 2011 roku), 
 

Na pokrycie zwiększenia ww. wydatków dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w pozycji 
budowa drogi Pękoszew –Wędrogów, zmniejsza się kwotę 143.613,31 zł (zadanie jest realizowane z 
dofinansowaniem środków z budżetu państwa w 50%, ostateczne rozliczenie środków zaplanowanych 
na to zadanie będzie dokonane po podpisaniu umowy z Wojewodą). Ponadto z wydatków bieżących z 
Funduszu Sołeckiego Chrzczonowic, przesuwa się kwotę 2.286 zł na urządzenie placu zabaw. 
Angażuje się kwotę 8.236 zł w rozchody budżetu, a wiec spłatę raty kredytu, która przypada do spłaty 
31.12.2011 r. (środki te pochodzą z wolnych środków z roku ubiegłego). 
 
Pani Skarbnik nadmieniła, że przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana na 
wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy. 
 
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. 
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Ad. 15 

Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.  

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji, wobec czego pani Przewodnicząca oddała głos panu Janowi 
Białek – Wicestaroście Powiatu Skierniewickiego. 

Pan Wicestarosta na wstępie wyjaśnił, że przyjechał na dzisiejsze obrady rady gminy na prośbę pani 
Ewy Pawlak- radnej powiatu z terenu Gminy Kowiesy, by przedstawić sytuację finansową powiatu i 
odpowiedzieć na szereg pytań związanych z realizacją zadań powiatu. Pan Wicestarosta wyjaśnił, że 
powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

 edukacji publicznej,  

 promocji i ochrony zdrowia,  

 pomocy społecznej,  

 polityki prorodzinnej,  

 wspierania osób niepełnosprawnych,  

 transportu zbiorowego i dróg publicznych,  

 kultury i ochrony dóbr kultury,  

 kultury fizycznej i turystyki,  

 geodezji, kartografii i katastru,  

 gospodarki nieruchomościami,  

 administracji architektoniczno-budowlanej,  

 gospodarki wodnej,  

 ochrony środowiska i przyrody,  

 rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

 ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 
przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom 
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  

 przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,  

 ochrony praw konsumenta,  

 utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych,  

 obronności,  

 promocji powiatu,  

 współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Na wydatki bieżące zaplanowano w tegorocznym budżecie powiatu kwotę  w wysokości 15.249.081 zł. 
W roku ubiegłym wydatki bieżące na drogi stanowiły 33%, na oświatę i wychowanie - 24%, na 
administrację - 20%, na pomoc społeczną – 10%, pozostałe – 13%.  

Powiat zatrudnia 75 pracowników. W skład rady powiatu wchodzi 15 radnych. 

Skład Zarządu Powiatu to: 

Mirosław Belina – Starosta  
Jan Białek – Wicestarosta 
Członkowie Zarządu: 

 Tadeusz Grotkowski 

 Andrzej Supeł 

 Aleksander Dałkowski 
 
Pan Wicestarosta zaznaczył, że sytuacja finansowa powiatu jest nienajlepsza. Stan zadłużenia na 
01.01.2011 r. to 4 mln zł. Przewiduje się, że na koniec roku zadłużenie powiatu wyniesie 6 mln (jest to 
związane z tym, że powiat zaciągnął dużo kredytów na pokrycie wydatków inwestycyjnych m.in. na 
przebudowę dróg powiatowych o długości 10 km i gminnych /współdziałanie z gminami Nowy 
Kawęczyn, Maków, Skierniewice/ o długości 26 km – poszerzenie poboczy, uporządkowanie rowów 
nakładka asfaltowa 2x4 cm). Pan Wicestarosta zwrócił uwagę, że wskutek zwiększonego natężenia 
ruchu pojazdów, w tym ruchu pojazdów ciężarowych związanych z budową autostrady A2 /dostawy 
materiałów budowlanych/, nawierzchnia dróg powiatowych uległa znacznemu pogorszeniu. 
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Dopuszczalny tonaż na drogach powiatowych to 8,12 wyjątkowo 15 i 18 ton. Problem niszczenia 
nawierzchni przez pojazdy ciężarowe o tonażu przekraczającym dopuszczalny dotyka również drogi 
gminne. Mamy 260 km dróg powiatowych, z czego 32,3 km przypada na gminę Kowiesy. Z uwagi na 
trudną sytuację finansową powiatu nie ma możliwości w najbliższych latach przeprowadzenia nowych 
inwestycji drogowych /jedynie rozpoczęte wcześniej przebudowy dróg będą realizowane/. Wydatki 
bieżące na drogi powiatu w 2011 roku są mniejsze o 2,5 mln w porównaniu do wysokości wydatków 
bieżących w roku poprzednim. Pula gminna wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup 
materiałów i zakup usług w 2011 roku na 240 km dróg powiatowych /wyłączono odcinki dróg 
remontowane w okresie 2 ostatnich lat/ to 600 tys. zł /z rezerwą 110 tys. dla Wydziału Dróg/. 
Przewidywana pula gminna wydatków bieżących na drogi powiatowe w gminie Kowiesy w 2011 r. 
/uzależniona od długości dróg powiatowych w gminie/ to 79.250,00 zł. Pan Wicestarosta przekazał 
radnym zestawienie cenowe poszczególnych zakupów i usług, na które mogą zostać przeznaczone 
wydatki bieżące na drogi /załącznik nr 3 do protokołu/ i zaproponował stworzenie zespołu, któryby 
zadecydował o przeznaczeniu środków finansowych z puli gminnej przypadającej na gminę Kowiesy. 
Pan Wicestarosta przypomniał, że na terenie gminy Kowiesy w ostatnim czasie uzupełniano ubytki w 
nawierzchni dróg masą na zimno /drogi Wola Pękoszewska-Kowiesy, Jeruzal – Kowiesy, Zawady - 
Turowa Wola/, uzupełniono tłuczniem pobocza przy drodze Wola Pękoszewska – Kowiesy, usunięto 2 
szt. drzew, wykoszono pobocza a w okresie zimowym skuwano ręcznie lód oraz przeprowadzano 
akcję odśnieżania. Pan Wicestarosta nadmienił, że z uwagi na problemy, jakie miały miejsce przy akcji 
odśnieżania dróg powiatowych w sezonie 2010-2011, rozważana jest możliwość decentralizacji 
środków i przeprowadzania akcji zimowego utrzymywania dróg powiatowych przy współudziale 
samorządów gminnych /z wykorzystaniem podmiotów z terenu danej gminy/.  
 
Następnie głos zabrał pan Wójt, który zapytał pana Wicestarostę czy subwencja oświatowa pokrywa 
wszystkie koszty funkcjonowania oświaty na terenie powiatu? Mieszkańcy gminy Kowiesy nie 
korzystają z sieci szkół ponadgimnazjalnych utrzymywanych przez powiat a dojeżdżają do 
Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Mszczonowa i Żyrardowa. Mieszkańcy Głuchowa, Bolimowa i 
Godzianowa szkoły ponadgimnazjalne mają „u siebie” i nie ponoszą dodatkowych kosztów 
związanych z dojazdem. Czy wobec tego nie można by było, w ramach pewnego rodzaju 
rekompensaty, zwiększyć pulę środków na wydatki bieżące na drogi powiatowe w naszej gminie? 
Następnie pan Wójt odniósł się do kwestii odśnieżania dróg powiatowych przy współudziale gmin i 
zaznaczył, że gmina Kowiesy nie dysponuje wystarczającym taborem do odśnieżania /przy 
odśnieżaniu dróg gminnych posiłkujemy się firmami zewnętrznymi/, a ponadto na terenie gminy 
Kowiesy nie ma przedsiębiorców, którzy by dysponowali odpowiednim sprzętem. Pan Wójt zaznaczył, 
że autobusy dowożące dzieci do szkół kursują już od godz. 7.00 rano a mieszkańcy dojeżdżający do 
pracy w stolicy wyruszają w trasę już o 5.00. Niestety pługi i piaskarki odśnieżające drogi powiatowe 
na teren gminy docierają dopiero ok. godz. 10.00. Aby umożliwić dojazd dzieci do szkół niektóre 
odcinki dróg powiatowych  odśnieżano taborem gminnym. 
 
Pan Wicestarosta wyjaśnił, że wydatki na oświatę w tym roku o ok. 1 mln zł przewyższą wysokość 
otrzymywanej od państwa subwencji. Szkoły prowadzone przez powiat nie mają zbyt dużej przyszłości 
z uwagi na niż demograficzny i konkurencyjność placówek prowadzonych przez miasta. Propozycję 
pana Wójta, co do rekompensaty dla gminy pan Wicestarosta obiecał przedstawić na najbliższym 
posiedzeniu zarządu powiatu. Pan Wicestarosta obiecał się również zająć kwestią pory przyjazdu 
sprzętu odśnieżającego na teren gminy. 
 
Sołtys Włodzimierz Cybulski zwrócił uwagę na to, że pługi „z powiatu” odśnieżają na tyle wąski pas 
drogi, że dwa pojazdy nie mogą się minąć. Ponadto zdarza się, że pług piaskarki nie jest 
wystarczająco opuszczony i zgarnia tylko cienką, wierzchnią warstwę śniegu.  
 
Sołtys Bolesław Wacławek wskazał na pilną konieczność odwodnienia dróg powiatowych w Woli 
Pękoszewskiej /na odcinku ok. 1100 m woda płynie jezdnią/ i w Chojnacie koło kościoła oraz poruszył 
kwestię mostu na rzece w Woli Pękoszewskiej /ewentualna przebudowa – poszerzenie, z uwagi na 
wzmożony ruch pojazdów/. 
 
Pan Wicestarosta wskazał, że przebudowa mostu nie jest możliwa z uwagi na brak środków 
finansowych /nawet na wkład własny przedsięwzięcia/ natomiast sprawa odwodnienia wskazanych 
dróg jest wydatkiem bieżącym i może zostać sfinansowana z puli gminnej środków na te wydatki.   
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Radna Dorota Powązka zasygnalizowała konieczność pogłębienia rowów przy drodze powiatowej w 
Chojnacie. 
 
Pani Przewodnicząca wskazała na niebezpieczną zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg 
powiatowych w Turowej Woli. 
 
Sołtys Wiesława Szumna zwróciła uwagę na brak poboczy przy drodze w Zwadach i zły stan 
nawierzchni tej drogi. 
 
Radny Mariusz Antos zapytał, czy jest realna szansa na remonty dróg powiatowych w kolejnych 
latach? 
 
Pan Wicestarosta wskazał, że w najbliższym czasie z uwagi na brak środków finansowych nie ma 
takiej możliwości. Trudno też na dzień dzisiejszy przewidzieć, jaka będzie wysokość środków unijnych 
w kolejnym okresie programowania i na jakie projekty będzie można ubiegać się o dofinansowanie. 
Obecnie zaciągnięte przez powiat zobowiązania finansowe na pokrycie wydatków inwestycyjnych 
będą spłacane aż do 2025 roku.  
 
Radny Cezary Żukowski zapytał, czy pan Wicestarosta jeździł po drogach powiatowych w naszej 
gminie? 
 
Pan Wicestarosta zaznaczył, że jedynie niektóre drogi są mu znane. 
 
Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zasygnalizował występowanie bardzo dużych przełomów na 
drodze powiatowej w Starym Wylezinie.  
 
Pan Wicestarosta wyjaśnił, że przy tego rodzaju uszkodzeniach nawierzchni stosuje się dwie różne 
metody: 
- droższą w postaci stabilizacji cementowej /stabilizacja 200 mb drogi o szerokości 5 m to koszt ok. 40 
tys. zł/, 
- tańszą polegająca na zwałowaniu nawierzchni. 
Problem przełomów był zgłaszany do starostwa i nawierzchnia miała dziś zostać zwałowana. 
 
Pan Wójt wskazał, że przyczyną tworzenia się przełomów jest podnosząca nawierzchnię woda, która 
nie ma ujścia z powodu braku urządzenia rowów odwadniających.  
 
Radny Bogdan Mioduszewski wskazał, że był świadkiem parę lat temu jak pracownicy uzupełniający 
ubytki w drodze powiatowej zrywali darń z rowów i uzupełniali nią braki w nawierzchni, i zapytał czy 
była to inicjatywa powiatu? 
 
Pan Wicestarosta wyjaśnił, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, gdyż miało to 
miejsce w ubiegłej kadencji. 
 
Pan Dominik Jędryka - Kierownik Posterunku Policji w Kowiesach, zwrócił uwagę na zbyt długi czas, 
jaki upłynął od momentu zgłoszenia oblodzenia nawierzchni drogi w Chojnacie koło kościoła do chwili 
przyjazdu i interwencji pracowników powiatu /24 godziny/.  
 
Pan Wicestarosta obiecał, że zwróci na to uwagę i wskazał, że w miejscowości Chojnata woda na 
drogę przedostawała się z okolicznych pól a ponadto zaistniał fakt wypuszczania wody z podwórek 
przez mieszkańców wsi. 
 
Pan Dominik Jędryka potwierdził, że fakt wypuszczania wody na drogę zaistniał i osoby, które 
wypuszczały wodę zostały pouczone.  
 
Pan Wicestarosta podkreślił, że rowy przydrożne służą do zbierania wód opadowych z dróg i nie 
wolno do nich odprowadzać wody z podwórek czy pól.  
 
Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wskazał, że na drodze powiatowej w Wymysłowie wybijające 
źródło spowodowało utworzenie ogromnego zwału lodowego na nawierzchni drogi. Radnemu przy 
pomocy własnego sprzętu i z pomocą robotnika gospodarczego z UG udało się ten lód usunąć.  
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Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa obu dróg /w Chojnacie i na Wymysłowie/, była zgłoszona do starostwa. 
W Chojnacie istnieje konieczność odtworzenia rowów przydrożnych /nie dokończono tego/ natomiast 
na Wymysłowie konieczne jest udrożnienie odprowadzenia wody /drenażu/. W okresie zimowym 
miejsca te posypywane były mieszanką soli z chlorkiem wapnia by nie tworzyły się zwały lodu 
/walczyliśmy ze skutkami a przyczyny nie zostały usunięte/.   
 
Radny Cezary Żukowski wskazał, że kwota puli gminnej środków na wydatki bieżące na drogi 
powiatowe przebiegające przez naszą gminę nie jest duża. Za tą kwotę niewiele można zrobić – 
właściwie nie ma po co oglądać dróg powiatowych, a spotkanie z przedstawicielem powiatu ma raczej 
charakter spotkania towarzyskiego. 
 
Pan Wicestarosta przypomniał, że przyjechał na dzisiejsze obrady po to, by rzetelnie przedstawić 
możliwości finansowe powiatu. Mając na uwadze wysokość puli środków przypadających na wydatki 
bieżące na drogi powiatowe w gminie Kowiesy i potrzeby napraw tych dróg, pan Starosta widzi 
zasadność powołania zespołu, któryby zadecydował o przeznaczeniu środków. 
 
Pani Ewa Pawlak - radna powiatu wskazała, że wizyta pana Wicestarosty miała służyć przede 
wszystkim temu, by przedstawić obraz sytuacji finansowej powiatu. Sytuacja ta jest tragiczna i nie ma 
w tym winy nowowybranych władz.   
 
Pan Wicestarosta obiecał przedstawić wszystkie potrzeby w zakresie dróg powiatowych na 
posiedzeniu Zarządu Powiatu i zapewnił o swoim poparciu. 
 
Pani Przewodnicząca podziękowała panu Wicestaroście za przybycie na dzisiejsze obrady. 
 
Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński przypomniał radnym, że na wczorajszym posiedzeniu 
komisji rady gminy ustalono, że na dzisiejszej sesji zostanie powołana z radnych komisja drogowa, 
która dokona objazdu dróg gminnych. Wiceprzewodniczący poprosił, aby po ustaleniu harmonogramu 
pracy komisji powiadomiono sołtysów o terminach wizytacji dróg w poszczególnych miejscowościach 
/sołtysi znają teren sołectw i wskażą wszystkie odcinki dróg/. 
 
Do komisji drogowej zgłosili się następujący radni: 

1. Bogdan Mioduszewski 
2. Cezary Żukowski 
3. Mariusz Antos 
4. Zuzanna Dudziak 

Skład komisji poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych.  14 radnych 
głosowało za zaproponowanym składem komisji drogowej, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się 
nie wstrzymał. Skład komisji został przyjęty 14 głosami. 
  

Ad. 16 

Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  

Jako pierwszy głos zabrał sołtys Bolesław Wacławek, który podziękował wszystkim sołtysom ubiegłej 
kadencji za współpracę z radnymi i innymi sołtysami oraz życzył sołtysom wybranym na nową 
kadencję dużej efektywności działań. 

Pan Wójt przypomniał o mających się odbyć w najbliższą niedzielę wyborach do Izb Rolniczych i 
obiecał, że sołectwo, z którego najwięcej płatników podatku rolnego weźmie udział w wyborach 
otrzyma 5 wywrotek destruktu na drogi /z rozgarnięciem/.  
Sołtysi otrzymali do umieszczenia na tablicach: 
 

 obwieszczenia Komisji Okręgowej Nr 131 w Kowiesach z dnia 14 marca 2011 r. o 
zrejestrowaniu kandydatów do Izb Rolniczych, 

 pismo z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skierniewicach dotyczącego kontroli 
weterynaryjnej wymogów wzajemnej zgodności, 

 apel skierowany do mieszkańców o to, by każdorazowo informowali pracowników urzędu o 
nielegalnym poborze wody z wodociągu gminnego przez wykonawców przebudowy DK nr 8 
do parametrów S-8. 
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Pan Wójt poprosił o spisywanie numerów tablic rejestracyjnych i o osobiste bądź telefoniczne 
przekazywanie tych danych do urzędu. 

Pan Wójt poprosił sołtysów o przekazanie mieszkańcom informacji, że wykonawca przebudowy DK nr 
8 do parametrów S-8 poszukuje lokali mieszkalnych z bieżącą wodą do wynajęcia dla ekip 
pracujących przy przebudowie /najlepiej lokale od razu dla 8–osobowych ekip/. Osobom 
zainteresowanym zostanie udostępniony numer telefonu do wykonawcy. 

Radny Bogdan Mioduszewski zapytał o długość okresu najmu.  

Pan Wójt odpowiedział, że do zimy. 

Pan Wójt przypomniał, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
rozpoczyna się 1 kwietnia 2011 r. 8 kwietnia rachmistrze wyruszą w teren. 

Nowowybrani sołtysi zostali poproszeni o to, by po sesji odebrali od pani Sekretarz imienne pieczątki. 
Biorący udział w sesji sołtysi /z wyjątkiem sołtysów Pękoszewa i Chrzczonowic/ otrzymali flagi 
państwowe. 

Pani Sekretarz przekazała informacje o projekcie „Nowe szanse zawodowe dla środowisk rolniczych 
dorzecza Warty i Bzury”. Jest to projekt skierowany do rolników i ich domowników zamieszkałych w 5 
powiatach woj. łódzkiego z dorzecza Warty i Bzury. Projekt oferuje Trening Aktywnego Poszukiwania 
Pracy, poradnictwo zawodowe, kurs kierowcy kat. C z komponentem języka obcego oraz szkolenia 
przekwalifikujące. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, dyplomy ukończenia i zwrot 
kosztów dojazdów. Nabór trwa do końca kwietnia br. Szczegółowe informacje dotyczące projektu i 
formularze zgłoszeniowe wraz z deklaracjami uczestnictwa są dostępne u pani Sekretarz.  

Nie zgłoszono więcej wniosków.  

Ad. 17 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie VI Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 
Zakończenie sesji godz. 16.00 
 
Protokołowała:                 Przewodnicząca 
                                                                                                       Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska- Nowak 

        /-/ Barbara Kowalska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 


