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P RO T O K Ó Ł Nr XXV/2012

z XXV Sesji Rady Gminy odbytej

w dniu 30 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej

Urzędu

Gminy Kowiesy
Początek

Sesji godzina

Zakończenie Sesji godzina

Ustawowy stan radnych
Faktyczny stan radnych

13.00
15.15
15
14

W sesji uczestniczyło 14 radnych według załączonej listy obecności - nieobecni byli: radna Dorota
Powązka (załącznik nr 1 do protokołu), pani Maria Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w
Jeruzalu, pani Lidia Wiedeńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach (załącznik nr 2), Ewę
Pawlak - Radną Powiatu Skierniewickiego oraz pani Katarzyna Żyszkowska z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Skierniewicach.
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, 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 Rady Gminy przedstawiła porządek obrad:
Porządek Sesji :
I . 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. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2012 r.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata
2013-2016.
9. Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 rok.
IO. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów za wybitne
osiągnięcia w nauce.
I I. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na
zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie
gmin powiatu Skierniewickiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kowiesy na stale obwody glosowania oraz ustalenia
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kowiesy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opiaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opiaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze
Gminy Kowiesy.
IS. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospocjarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie obrad.
Pan Wójt wystąpi! z wnioskiem o zmianę porządku obrad. Po punkcie 14, w miejsce punktu 15 weszły
sprawy z punktu 19, następne się przesuną.
Porządek obrad poddano pod glosowanie. W glosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, 14
radnych glosowało za przyjęciem porządku, nikt nie glosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Porządek został przyjęty 14 glosami.
Porządek

Sesji przedstawia

się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.

8.

Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta o działalności między sesjami.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2012 r.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata

9.

Podjecie

1O.

Podjęcie uchwały

2.
3.
4.
5.

6.
7.

2013-2016.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

uchwały

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 rok.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów za
wybitne osiągnięcia w nauce.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na
zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie
gmin powiatu Skierniewickiego.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kowiesy na stale obwody glosowania oraz
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kowiesy.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, stawki tej opiaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opiaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opiaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze
Gminy Kowiesy.
Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Następnie Pani Przewodnicząca oddala głos pani Katarzynie Zyszkowskiej.
Pani Katarzyna żyszkowska poinformowała, że od stycznia pracuje w rejonie Skierniewice w Ośrodku
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Doradztwa Rolniczego. Działanie ukierunkowane jest na pracę z kobietami z Kół Gospodyń Wiejskich
ale jednocześnie działanie ukierunkowane jest bardziej na różnicowanie w kierunku działalności
pozarolniczej. Pani Katarzyna powiedziała, że jest osobą dyspozycyjną i stale dyżury odbywać się
będą w pierwszą środę miesiąca od godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy - tel.
600 948 688. Pani Katarzyna żyszkowska poinformowała również, że pani kierownik Jolanta Marcinek
organizuje spotkania w ramach akcji „Polska cyfrowa równych szans". Spotkania odbywają się w
Gminnej Bibliotece, gdzie organizowane są się zajęcia komputerowe dla osób 50+.
Pani Przewodnicząca podziękowała za przedstawione informacje i w związku z brakiem pytań
przeszła do kolejnego punktu obrad.
Ad . 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 28
grudnia 2012 roku. Z uwagi na fakt, iż protokół był przesiany w materia/ach treści protokołu nie
odczytywano. Przy braku uwag do protokołu przystąpiono do jego przyjęcia w drodze glosowania. W
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt od
głosu się nie wstrzyma!. Protokół został przyjęty 14 glosami.
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. Urząd Wojewódzki w Łodzi w dniu 15 stycznia br. wydal komunikat Wojewody Łódzkiego w
sprawie ogłoszenia listy zakwalifikowanych wniosków na dofinansowanie w ramach
,.Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap li Bezpieczeństwo- Dostępność
Rozwój" . Wniosek Gminy Kowiesy na liście rankingowej w części dróg gminnych na pozycji
25 na 51 ocenianych. Dofinansowanie otrzymało pierwsze 13 pozycji z listy rankingowej, dla
pozostałych zabrakło środków finansowych. Pula pieniędzy do podziału wynosi 15.737.500 z!.
W związku z powyższym, aby Gmina Kowiesy otrzymała dofinansowanie potrzebna jest
dwukrotnie wyższa kwota do podziału.
2. Prace budowlane przy budowie świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli
Pękoszewskiej są obecnie przerwane ze względu na warunki pogodowe, ale jeżeli nie będzie
dużych mrozów, w przyszłym tygodniu rozpoczną prace przy budowie instalacji elektrycznej i
C.O.
3. Jest przygotowana dokumentacja techniczna modernizacji budynku OSP w Turowej Woli.
Dodatkowo wykonywany jest audyt energetyczny, aby skorzystać z dotacji WFOŚiGW w Łodzi
przy tym zadaniu inwestycyjnym.

li. Sprawy bieżące:
1. Zakończy! się nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.. gospodarki odpadami w Urzędzie
Gminy Kowiesy i do zatrudnienia została wybrany Pan Mariusz Jędrychowicz , zam ieszkały w
Lisnej. Z testu wiedzy i umiejętności uzyska! największą liczbę punktów. Podczas rozmowy
kwalifikacyjnej dal się poznać jako osoba kompetentna, kreatywna i komunikatywna. Pracę
rozpocznie 1 lutego.
2. Trwają prace inwentaryzacyjne majątku Gminy Kowiesy, które zostaną zakończone 31
stycznia.
3. Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na
terenie Gminy. Pierwsze zebranie było 26 stycznia o godz. 18:00 w OSP w Woli
Pękoszewskiej.

4. W styczniu br. problem, z którym ciągle się borykamy to ranne psy na drodze krajowej S-8
oraz bezpańskie psy zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Ranne psy na S-8 bada
lekarz weterynaryjny z naszego terenu i usypia, a za taką usługę musi płacić Gmina.
Do 20 stycznia zostało wyłapane 5 psów zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i
mamy już następne zgłoszenia z terenu gminy.
5. W dniu 25 stycznia w Urzędzie Gminy Kowiesy odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy
lnfratel z Łodzi w sprawie instalowania u zainteresowanych mieszkańców stacjonarnego
Internetu przez satelitę . Proszę Panie i Panów sołtysów aby w przerwie obrad lub po sesji
Rady Gminy zgłosili się do p. Kaczmarek i odebrali ogłoszenia i ulotki reklamowe.
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Ili. Wyjazdy służbowe:
1. W dniu 3 stycznia brałem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Powiatu
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie złożenia wspólnego wniosku do Zarządu
Województwa Łódzkiego przez powiaty: rawski i skierniewicki przy poparciu samorządów
lokalnych z gminy Biała Rawska i Kowiesy w sprawie zaliczenia obecnej drogi powiatowej
Zawady- Biała Rawska oznaczonej nr 1334E do kategorii dróg wojewódzkich. Obecnie trwa
przygotowanie wniosku w tej sprawie.
2. W piątek 18 stycznia uczestniczyłem w otwarciu świetlicy wiejskiej, gminnej biblioteki
publicznej i części dla strażaków w Nowym Kawęczynie. Budynek wybudowany w latach
1988-1993 został poddany kapitalnemu remontowi przy udziale środków finansowych PROW.
3. W dniu 21 stycznia bylem na rozmowie u Pani poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski Doroty
Rutkowskiej w następujących sprawach:
- w trakcie trwania naboru wniosków w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych - Etap li Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój" zmienione zostały zasady,
dopuszczone zostało składanie nowych wniosków po terminie oraz zmieniono kwotę środków
przeznaczonych na ten program o 50 %. Pani poseł obiecała interweniować w tej sprawie u
Pana Ministra Boniego.
- pomocy w interwencji u Pana Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie w sprawie zaliczenia dróg dojazdowych wzdłuż S-8 w obrębie gminy Kowiesy do
Ili standardu zimowego utrzymania dróg. Obecnie powyższe drogi dojazdowe sa w V
standardzie tj. odśnieżanie jest w czasie do 24 godz. Po opadach śniegu, brak posypywania
skrzyżowań , podjazdów pod wzniesienia mieszanka soli i piasku.
Pani poseł obiecała zając się zgłoszonymi problemami.
4. W tym samym dniu byłem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach u Pana Dyrektora
Ryszarda Pawlewicza w sprawie otrzymania dofinansowania z funduszu pracy w 2013 roku
dla osób odbywających staże w Urzędzie Gminy, organizacji prac interwencyjnych i robót
publicznych.
Na tym Pan Wójt zakończył przedstawienie informacji między sesjami. Pani Przewodnicząca
Panu Wójtowi za przedstawione informacje i w związku z brakiem pytań przeszła do
kolej nego punktu obrad.
podziękowała

Ad . 6

W punkcie tym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z realizacji działań
komisji w 2012 roku - załącznik nr 3 do protokółu.
·
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania i nie mieli żadnych pytań wobec
czego Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad.
Ad.7

l<olejny punkt to sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Przedstawienia sprawozdania dokonała Pani Kierownik GZO Ewa Pawlak - załącznik nr 4 do
protokółu .

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania i nie mieli
czego Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad.

żadnych pytań

wobec

Ad. 8

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kowiesy na lata 2013-2016. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że w
załączniku przedsięwzięć zmienia się nakłady za zadanie planowane do realizacji wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim w Łodzi, pn. ,,Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego", którego celem jest
wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystanie technologii informacyjnych i
komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego. W ramach tego projektu Szkoła Podstawowa w
Kowiesach i Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu mogą pozyskać sprzęt informatyczny i programy
komputerowe o łącznej wartości 145.000 zł. Udział Gminy Kowiesy w tym projekcie wynosi 15 % tj.
21.750 zł, w tym w 2013 roku - 4.350,00 zł w 2014 roku - 17.400 zł.
Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych . 14
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radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!.
Uchwala została podjęta 14 glosami.

Ad. 9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013
rok. Omówienia dokonała pani Skarbnik, która poinformowała, że zmiany polegają na wprowadzeniu
wolnych środków do budżetu jakie zostały z rozliczenia za rok 2012. Kwotę 336 951,00 zł
wprowadzamy, aby mieć na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych, które przypadają do spłaty w roku
2013. Ponadto zmienia się wkład finansowy Gminy w realizację projektu pn . .,Edukacyjne Wrota
Regionu Łódzkiego". Na ten rok przeznaczone mieliśmy 17.400 zł a na 2014 rok - 4.350 zł. U rząd
Marszałkowski, który jest liderem przy tym projekcie zamienił nasz wkład tak, że na 2013 rok udział
wynosi 4.350 zł a na 2014- 17.400 zł. Dodatkowo w budżecie oświaty dokonuje się przesunięcia
środków w związku z koniecznością wypłacenia dodatku na zagospodarowanie dla nauczyciela, a to
nie było planowane
Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięto 14 radnycl,. 14
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwala została podjęta 14 glosami.

Ad.10
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów
za wybitne osiągnięcia w nauce. Omówienia dokonała pani Kierownik GZO Ewa Pawlak, która
wyjaśniał, że zgodnie z art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty sam program nie
daje możliwości wspierania i przyznawania stypendium, musi być określony regulamin, który będzie
wskazywał konkretne zasady i określał szczegółowe warunki przyznawania stypendiów. Regulamin
jest skierowany do uczniów uczęszczających do szkól na terenie Gminy Kowiesy niezależnie od
miejsca zamieszkania. Regulamin obowiązuje szkoły publiczne i niepubliczne. Regulaminem objęci są
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkoty gimnazjalnej. Aby uczeń szkoły
podstawowej klas IV-VI lub uczeń gimnazjum otrzyma! stypendium musi spełnić jedno z kryteriów
określonych w w/w regulaminie. Stypendium przyznawane jest za rok szkolny czyli od 1 września do
30 czerwca danego roku szkolnego. Z wnioskiem o przyznanie stypendium edukacyjnego może
wystąpić rodzic/prawny opiekun lub dyrektor szkoły. Wnioski składane są do Gminnego Zespołu
Oświaty po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych nie póżniej niż do 30 czerwca
danego roku. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Wójta Gminy do dnia 30 lipca danego roku.
Powyższy regulamin zobowiązuje dyrektorów szkól do przedstawienia na początku każdego roku
szkolnego, informacji zawartych w tym regulaminie, ażeby rodzice i uczniowie mogli się z nim
zapoznać.

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwała została podjęta 14 głosami.

Ad . 11
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci
zamieszkałych na terenie gmin powiatu Skierniewickiego. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który
wyjaśnił, że Powiat Skierniewicki zatrudnia dziecinnych lekarzy psychiatrów, z pomocy których
korzystają dzieci z gminy Kowiesy. Z uwagi na to, konieczne jest częściowe pokrycie kosztów
zatrudnienia w/w specjalistów. W związku z czym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie pomocy
finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania własnego
Powiatu, polegającego na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Kowiesy. Na podstawie uchwały
zostanie zawarta umowa w sprawie udzielenia wzmiankowanej pomocy finansowej. Wysokość dotacji
to 1.680,00 zł. Pan Wójt nadmieni!, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14
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radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwala została podjęta 14 głosami.

Ad.12

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności
publicznej. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Sekretarz, która wyjaśni/a, że w celu
uporządkowania zasad gospodarowania mieniem komunalnym, Rada Gminy Kowiesy na podstawie
art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym może wydawać akty prawa miejscowego w zakresie
zasad korzystania z gminnych obiektów publicznych. Przybywa nam coraz więcej obiektów
realizowanych w ramach środków unijnych i muszą być one ogólnodostępne. Z uwagi na to
kompetencje do uchwalenia ogólnych zasad korzystania z gminnych obiektów ma Rada Gminy
Kowiesy. Do wydania zarządzeń, w sprawie regulaminu korzystania z gminnych obiektów oraz
wysokości opiat
Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy. Powyższa uchwala dotyczy obiektów
użyteczności publicznej które są we władaniu Gminy Kowiesy, a w szczególności boiska, sale
gimnastyczne, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami
i wyposażeniem oraz świetlice wiejskie,. Uchwała określa również w jakim przypadku obiekty są
udostępniane odpłatnie, a w jakim nieodpłatnie oraz kto odpowiada za porządek w powyższych
obiektach. Powyższa uchwała jest wynikiem również tego, że wnioski, które składaliśmy na realizacje
inwestycji budowy i rozbudowy świetlic na terenie naszej gminy przewidywały odpłatności i zwrot
części kosztów utrzymania tych obiektów.
Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwala została podjęta 14 glosami.

Ad.13

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kowiesy na stałe obwody głosowania
oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Omówienia dokonała
pani Sekretarz, która wyjaśni/a, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku
Przepisy wprowadzające ustawę -Kodeks wyborczy, rady gmin w terminie 3 miesięcy od dnia
podziału gminy na okręgi wyborcze, obowiązane są do dokonania podziału gminy na stałe obwody
glosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Rada Gminy dol<onala nowego podziału gminy na okręgi wyborcze uchwałą nr XXll/113/12 z dnia 30
października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kowiesy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Wobec powyższego Rada Gminy
Kowiesy winna dokonać podziału na stale obwody glosowania w terminie do 30 stycznia 2013 r.
Obwód glosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej, przeprowadzającej
glosowanie w jednym lokalu wyborczym. Konieczność zmian w podziale gminy na okręgi
jednomandatowe (doszedł jeden okręg) spowodowała konieczność podjęcia uchwały w sprawie
podziału gminy na stale obwody głosowania. W przekładanym projekcie uchwały proponuje się
utworzenie 5 stałych obwodów głosowania ( dodatkowy obwód w Starym Wylezinie). Pytanie do pani
sołtys Wiesławy Szumny. Czy miejscowość Zawady możemy przenieść do okręgu wyborczego w
Turowej Woli? Pani sołtys odpowiedziała , że kiedyś Zawady podlegały pod okręg do głosowania w
Woli Pękoszewskiej. Ponieważ Zawady przedzielone są trasą SB, to na pewno jedna strona Zawad
będzie chciała glosować w Woli Pękoszewskiej , a druga w Turowej Woli. Ostatecznie została podjęta
decyzja, że miejscowość Zawady i Ulaski zostaną przypisane do okręgu wyborczego w Turowej Woli.
. obwod.ow:
Nasteonie pan,. Sekretarz przedstaw,'ła propozyqe

Numer
obwodu
glosowania

1
2

Granice obwodu głosowania

Chojnata, Chojnatka, Franciszków,
Kowiesy, Wymysłów, Wędrogów,
Chelmce, Lisna, Jeruzal, Wólka
J eruzalska, Paplin, Paplinek
Wola Pękoszewska, Borszyce, Pękoszew,

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Urząd

Gminy Kowiesy
Kowiesy 85
Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu
.Jeruzal
Swietlica wiejska w Woli
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Wycinka Wolska,
Budy Chojnackie, Nowy Lindów,
Jakubów, Turowa Wola, Diaski, Zawady
Stary Wylezin, Janów, Michałowice,
Nowy Wylezin, Clu·zczonowice

Pękoszewskiej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Turowej Woli
Turowa Wola
Swietlica wiejska w Starym
Wylezinie

Pani sołtys Aldona Połosak zapytała czy miejscowości Paplinek musi być przypisany do obwodu
glosowania w Jeruzalu?
Pani Sekretarz odpowiedziała, że musi ponieważ Paplin i Paplinek jest jednym okręgiem, a nie
możemy dzielić okręgów.

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały . Przystąpiono do
odczytania projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14
radnych. 14 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie
wstrzyma!. Uchwala została podjęta 14 głosami.
Ad.14
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kowiesy. Omówienia dokonała pani Maria Odziemkowska - Inspektor tut. Urzędu ,
która wyjaśniła, że zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,
Rada Gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy, w tym
wymagania dotyczące: uprzątania biota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku
publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązków
osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz utrzymania zwierząt gospodarskich. Reguluje również
system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Uchwalając niniejszy Regulamin Gmina Kowiesy
tworzy ramy prawne dla systemu zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych ,
w tym również powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów
zielonych.

Radny Ireneusz Bedełek zapytał, jakie będą kolory pojemników na odpady komunalne?
Pan Wójt odpowiedział, że kolory pojemników będą określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia podczas ogłaszanego przetargu na wyłonienie firmy, która będzie odbierać od nas
odpady komunalne. Na chwilę obecną mamy zamieszczone w regulaminie kolo1y pojemników, ale nie
będziemy na narzucać jakie kolory pojemników będzie trzeba mieć. Wiadomo na pewno, że osoby
które nie będą segregować odpadów będą mieli jeden pojemnik o określonym kolorze, a segregowane
to jeden pojemnik na odpady które się nie segreguje, następny pojemnik lub worek będzie na szkło,
trzeci pojemnik lub worek na tekturę, papier, PET-y, metale itp. Nie będziemy określać koloru jaki
będzie mieć kompostownik. Co do kolorów pojemników, postaramy się je określić w SIWZ gdy
będziemy ogłaszać przetarg. Na pewno każdy pojemnik będzie miał inny kolor. W związku z
powyższym zostaną wywieszone obwieszczenia.
Radna Zuzanna Dudziak zapytała gdzie będziemy się mogli zaopatrzyć w pojemniki? Każdy
prywatnie czy firma wywożąca odpady będzie nam zapewniać oraz skąd mamy brać worki?
Pan Wójt odpowiedział, że jest rozpoczęta nowelizacja ustawy, że w ramach odpłatności, którą Rada
Gminy będzie ustalać w następnej uchwale, gmina może wyposażyć właściciela w odpowiednią ilość
pojemników i worków. Prawdopodobnie większość firm, będzie chciała podpisać umowy dzierżawy na
pojemniki z osobami, z którymi ma podpisane umowy na wywóz nieczystości. Worki też będzie można
zakupić od tych firm.
Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 13
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Uchwala
została podjęta 13 głosami.
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Przewodnicząca zarządziła

1O-

minutową przerwę

w obradach.

Ad.15
Po przerwie obrady

zostały

wznowione.

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Omówienia
dokonała pani Maria Odziemkowska, która poinformowała, że stosownie do art. 6c ust. 2 ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy może w drodze
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Konsekwencją przejęcia prze gminę tego zadania,
jest powstanie po stronie właścicieli
nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązku uiszczania opiat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek powstaje za każdy miesiąc, w którym
na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Chodzi tutaj głównie o obiekty użyteczności
publicznej np. bank, Urząd Gminy, szkoły.
Radna Zuzanna Dudziak zapytała czy do tej grupy zaliczamy
Pani Maria Odziemkowska powiedziała, że tak.

również

sklepy?

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosowa/ przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwala została podjęta 14 glosami.

Ad.16
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, stawki tej opiaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości. Omówienia
projektu dokonała pani Maria Odziemkowska, która wyjaśniał, że zgodnie z art. 6k i art. 6j ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy zobowiązana do
podjęcia uchwały w zakresie metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stawki takiej opiaty oraz stawki opiaty za
pojemniki o określonej pojemności. W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując
obniżenie stawki opiaty, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny. Zastosowanie niższych
stawek stanowi istotną zachętę dla mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów.
Radny Mariusz Antos zapytał, czy jest możliwość aby opłatę za odbiór odpadów uiszczać od
pojemnika?
Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma możliwości ustalić opiaty od pojemnika, ponieważ zgodnie z treścią art.
6k ust. 1 w/w ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn:
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
" Ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
o
powierzchni lokalu mieszkalnego
Natomiast w rozpoczętej nowelizacji ustawy, na niektórych terenach gmin (tam gdzie są zbiorowiska
blokowe i domy jednorodzinne) będzie można ustalić dwie stawki, natomiast u nas powyższa sytuacja
nie występuje i dlatego nie ma takiej możliwości.
Z opłaty od ilości zużytej wody nie możemy skorzystać, ponieważ nie wszyscy na naszym terenie
korzystają z wodociągu. Z opiaty od powierzchni mieszkania też byłoby trudno skorzystać, ponieważ
nie mamy danych ewidencyjnych, a dopiero po 2000 r. przesyłana jest ze Starostwa Powiatowego
informacja o pozwoleniu na użytkowanie budynku i dopiero tam jest podany metraż. Natomiast na
komisjach była również dyskusja o opiacie od gospodarstwa domowego, ale wtedy trzeba byłoby
ustalić co to jest gospodarstwo domowe.
Radna Wiesława Olszewska stwierdziła, że gospodarstwo domowe jest to gospodarstwo, które
zawiera jedną kuchnię i jedno wejście do domu.
Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński uznał, że każda opcja w jakimś sensie jest niesprawiedliwa.
Najbardziej realna oplata jest od liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość.
0
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Sołtys Jolanta Kuran zapytała, ile będzie pojemników na odpady przy selektywnym segregowaniu ?
I czy oplata to będzie 6 zł od osoby czy doją jeszcze jakieś dodatkowe opiaty?
Pan Wójt zwróci! uwagę, że przy kwestii pojemników w regulaminie było wszystko podane. W
zależności ile osób zamieszkuje daną nieruchomość w regulaminie określone jest jaka minimalna
pojemność pojemnika powinna być na danej nieruchomości. Na pewno jeden pojemnik na odpady
które się nie segreguje czyli odpady higieny osobistej, popioły itp, następny pojemnik lub worek będzie
na szkło, trzeci pojemnik lub worek na tekturę, papier, PET-y, metale itp. Dodatkowo każdy powinien
być zaopatrzony w kompostownik.

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 11
radnych glosowało za podjęciem uchwały, 2 osoby glosowały przeciw, 1 osoba się wstrzymała.
Uchwala została podjęta 11 glosami.

Ad. 17
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania
opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Omówienia dokonała pani Maria Odziemkowska,
która wyjaśniła, że w projekcie uchwały wprowadzono kwartalne terminy płatności. Takie rozwiązanie
znajduje uzasadnienie w regulacji art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z
którego wynika obowiązek ponoszenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, jak też, w którym na danej
nieruchomości powstały odpady komunalne. Ponadto wskazano, iż opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiszczać- bez wezwania - w kasie tut. Urzędu lub na wskazany
rachunek bankowy Gminy Kowiesy.

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwala została podjęta 14 glosami.
Ad.18

Kolejny punkt to podjecie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opiaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
obszarze Gminy Kowiesy. Omówienia dokonała pani Maria Odziemkowska, która poinformowała, że w
związku z art. 6 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy zobowiązana jest
określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opiaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości na terenie, której wytwarzane są odpady
komunalne. Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres
nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, a w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych rodzaj i liczbę pojemników.
Zgodnie z art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Kowiesy
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Następnie pani Maria Odziemkowska przystąpiła do omówienia projektu wzoru deklaracji.
Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 13
radnych glosowało za podjęciem uchwały, 1 osoba glosowała przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwala została podjęta 13 glosami.
Ad.19
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
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odpadami komunalnymi. Omówienia dokonała pani Maria Odziemkowska, która wyjaśniła, że
Gminy zobowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Celem wywiązania się z nałożonych ww. ustawą
obowiązków rada gminy powinna określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela
nieruchomości , częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i
sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania
projektu i glosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych . 13
radnych głosowało za podjęciem uchwały, 1 osoba głosowała przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwała została podjęta 13 głosami.

Ad. 20
l<olejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.
Ponieważ nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań, Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego
punktu obrad.

Ad. 21
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.
Pan Wójt poprosił, aby po sesji Radni zgłosili się do osoby obsługującej Radę Gminy po odbiór
kalendarzy na 2013 rok z LOG „Kraina Rawki".
Sołtys Włodzimierz Cybulski zapytał czy odśnieżanie dróg na terenie naszej gminy jest prawidłowe?
Jest taka sytuacja, Jedzie plug. Ma zakręt przed sobą i skręca albo w prawo albo w lewo on skręca a
na środku skrzyżowania zostaje kopiec śniegu.
Pan Wójt, odpowiedział, że ten temat poruszany jest co roku na sesji. Była przeprowadzona dyskusja
z Panami, którzy obsługują te dwa samochody odśnieżające, tylko, żeby samochód „ziarna! się" na
zakręcie to na ten manewr potrzebne jest około 20 min, ponieważ to nie są samochody
przystosowane do odśnieżania typu Star Man który na wykonanie takiego manewru potrzebuje 3 min.
I teraz trzeba podjąć decyzję czy Panowie mają szybko odśnieżyć wszystkie drogi czy do
Chrzczonowic mają podjeżdżać jako ostatni i tam odśnieżać wszystkie skrzyżowania tak jak sobie Pan
sołtys życzy.

Sołtys Włodzimierz Cybulski, odpowiedział, że
skrzyżowaniach tylko społeczeństwo się upiera po co

nie przeszkadzają mu te kopce śniegu na
te kopuły śniegu zostają na skrzyżowaniu.

Pan Wójt zwrócił również uwagę, na wystające gałęzie z posesji na drogę i w związku z tym plug nie
ma możliwości odśnieżenia drogi szeroko ponieważ wystające gałęzie zawadzają o lusterka i urywają
je. Na cześć dróg samochody te nie są w stanie wjechać, ponieważ drogi sa wąskie i musimy
wynajmować ciągnik.

Sołtys Włodzimierz Cybulski poinformował, że na drodze kolo Radkiewicza jest tak odśnieżone, że
tylko jeden samochód jest w stanie przejechać. Jest wykopany rów przez GDDKiA w dodatku
nieoznakowany, wąsko odśnieżone i każdy boi się zjeżdżać gdy znad przeciwka jedzie samochód.
Przewodnicząca Barbara Kowalska powiedziała, że omawiana droga należy do GDDKiA a nie do
Gminy Kowiesy.
Pan Wójt powiedział, że na ostatniej sesji prosił, żeby zapisać numer do Punktu Informacji Drogowej
GDDKiA zajmującej się odśnieżaniem dróg lokalnych na naszym terenie. Jest z naszej strony pisemne
wystąpienie do pana Dyrektora GDDKiA, żeby naszym drogom dojazdowym zmienić klasę od
utrzymania zimowego. Obecnie posiadają klasę V, a my prosiliśmy, żeby zmienić na klasę Ili. Czy to
będzie uwzględnione nie potrafi odpowiedzieć.
Sołtys Aldona Połosak poinformowała, że na drodze dojazdowej w Chrzczonowicach kolo pana
Orzechowskiego na jezdni jest bardzo duża ilość wody i utrudnia to jazdę. Wszystka woda z pól
spływa na jezdnię i tam się zatrzymuje.
Pan Wójt odpowiedział, że GDDKiA poinformowała nas że mają rok na usunięcie usterek przy
drogach dojazdowych.
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Sołtys Wiesława Szumna zapytała dlaczego autobusy trasowe na Warszawę nie skręcają do nas na
most?
Pan Wójt zapytał, które autobusy, o której konkretnie godzinie, ponieważ my mamy rozkład jazdy i oni
uzgadniają z nami zatrzymywanie się autobusów.
Pani sołtys Wiesława Szumna powiedziała, że wjeżdżają autobusy o 8:00, 11 :00 i następny dopiero
16:00.
Pan Wójt odpowiedział, że autobusy które realizuje PKS Skierniewice, były uzgodnione z Panem
Dyrektorem, że na Węzeł w Hucie Zawadzkiej będą wjeżdżać, natomiast do innych przewoźników
wyślemy pisma z prośbą o zatrzymanie się autobusów w tym miejscu.

Ad.22
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXV Sesji Rady
Gminy Kowiesy VI kadencji.
Zakończenie

sesji godz. 15.15

n_

Przewodnicząca
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Rady Gminy Kowiesy

Protokołowała:
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