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PR OT OKÓŁ NrXXVll/2013 

z XXVII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 kwietnia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13:00 
Zakończenie Sesji godzina 14:25 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 14 

W sesji uczestniczyło 14 radnych według załączonej listy obecności -(załącznik nr 1 do protokołu), 
nieobecni byli: pani Maria Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, pani Lidia 
Wiedeńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, pani Ewa Pawlak - Radna Powiatu 
Skierniewickiego (załącznik nr 2). 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy 
Pani Janina Powązka - Inspektor UG 

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 obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
s. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kowiesy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku. 
7. Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność gminy dotychczasowemu dzierżawcy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Kowiesach zadań Gminy Kowiesy z zakresu pracy z rodziną 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 

Pan Wójt wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. Po punkcie 9, w m1eJsce punktu 
10 „Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2015- Planu 
Rozwoju Lokalnego." 

Na obrady przybyła radna Eltbieta Adamczyk i Iza Wieczorek. 

Porządek obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, 14 
radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Porządek został przyjęty 14 głosami. 

Porządek Sesji przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kowiesy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku. 
7. Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność gminy dotychczasowemu dzierżawcy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Kowiesach zadań Gminy Kowiesy z zakresu pracy z rodziną. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2015-
Planu Rozwoju Lokalnego. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Zamknięcie obrad. 

Ad.4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 
2013 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 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Protokół został przyjęty 14 głosami. 

Ad.5 
Kolejny punkt to informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca oddała głos 
Wójtowi Gminy, który przedstawił informację z działalności między sesjami jak poniżej. 

Na obrady przybyła pani sołtys Wiesława Szumna. 

I. 

li. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

Z zakresu zadań inwestycyjnych: 
Prace budowlane na budowie świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli 
Pękoszewskiej trwają przy nakładaniu tynków oraz posadzek. 
Zostały podpisane umowy z projektantami na wykonanie uproszczonej dokumentacji 
modernizacji dróg w Janowie, Jakubowie, Michałowicach i Nowym Lindowie. 
Od PGE Dystrybucja Rejon w Żyrardowie otrzymaliśmy warunki techniczne na wykonanie 
dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w Chojnacie i Wędrogowie. 
W ubiegłym tygodniu geodeci przystąpili do wykonania mapy do celów projektowych działki 
stawu w Michałowicach. 

Sprawy bieżące: 
W dniu 27 marca został podpisany akt notarialny na sprzedaż działki w Zawadach dla PKN 
Orlen S.A w Płocku. Z dniem podpisania aktu prawo własności uzyskał nabywca. 
W dniu 27 marca zostały otwarte oferty na dostawę destruktu asfaltowego z rozłożeniem i 
ubiciem walcem drogowym: 
a) Firmy Transportowo -Handlowej „WOTEX" z Krzyżanowa - cena brutto 116,85 zł/tona 
b) Firmy „PED-BRUK" z Pamiętnej-cena brutto 110,70 zł/tona 
Umowa została podpisana z firmą PED-BRUK z Pamiętnej. 

1. Dnia 08.04. odbył się przetarg na dostawę pospółki żwirowej. Wpłynęły dwie oferty: 
- P.P.H.U. ,,SIN BUD" z Białej Rawskiej-cena brutto 41,82 złfm• 
-Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe-Sprzętowo-Transportowe Stanisław Kabziński z Rawy 
Mazowieckiej - cena brutto 60,27 złtm• 
Umowa została podpisana z firmą „P.P.H.U. ,,SINBUD" z Białej Rawskiej. 
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2. W dniu 9 kwietnia wraz z Kierownikiem Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w 
Skierniewicach spotkałem się w Turowej Woli z projektantem dokumentacji technicznej na 
przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych. 

3. W dniu 18 kwietnia z inicjatywy Urzędu Gminy Kowiesy odbyło się spotkanie z Zarządem i 
Radą Nadzorczą Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Kowiesach w Sali 
konferencyjnej tut. Urzędu w sprawie: 
- uregulowania zobowiązań podatkowych wobec Gminy Kowiesy, gdyż od 2010 roku brak jest 
regulacji zaległości; 
- zaległości od 2007 roku do 30 czerwca 2012 roku zostały zabezpieczone ustanowieniem 
hipoteki przymusowej na nieruchomości GS w Kowiesach. 
- pomimo wezwań Zarząd GS nie składa deklaracji podatkowych i w związku z powyższym są 
wydawane decyzje zastępcze; 
- od 2009 roku nie jest uiszczana również opłata za użytkowanie wieczyste działki w Woli 
Pękoszewskiej i w związku z powyższ.ym również ustanowiona jest hipoteka przymusowa; 
- Łącznie GS winna jest - 176.910,05 zł - stan na 31.12.2012 r. 

Podatki 169.477,72 zł 
Użytkowanie wieczyste 5. 895 zł+ 1.537,33 zł odsetki 

Zarząd i Rada Nadzorcza GS „SCh" w Kowiesach obiecała, że w ciągu miesiąca zajmie 
pisemne stanowisko rozwiązania narastającego problemu. 

4. W tym samym dniu o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Jeruzalu odbyło się spotkanie z 
mieszkańcami, w sprawie gospodarki odpadami od 1 lipca 2013 r. i problemami wypełnienia 
deklaracji oraz zakresu segregacji odpadów. Spotkanie odbyło się z inicjatywy pani sołtys i 
pana radnego. 

Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 28 marca byłem w Żyrardowie na spotkaniu u P. Inż. Nadulskiego w PGE Dystrybucja 
w sprawie uruchomienia podstacji w Zawadach. W tym roku ma zostać wykonana dokumentacja 
techniczna, a w następnym roku jej wykonanie. 
2. W środę 1 O kwietnia brałem udział w walnym zgromadzeniu członków LGD „Kraina Rawki" w 
Mroczkowicach gm. Cielądz w sali OSP. 
3. W dniu 11 kwietnia brałem udział w konferencji na temat budowy szerokopasmowego 
Internetu w Łodzi. 

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawienie informacji między sesjami. Pani Przewodnicząca 
podziękowała Panu Wójtowi za przedstawione informacje i w związku z brakiem pytań przeszła do 
kolejnego punktu obrad. 

Ad. 6 
W punkcie tym Pani Janina Powązka - inspektor UG przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku Sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 3 do protokółu. 

Radni nie mieli żadnych pytań do przedstawionego sprawozdania. Pani Przewodnicząca 
podziękowała pani inspektor za przedstawienie sprawozdania i przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad. 7. 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 rok. 
Omówienia dokonała pan Skarbnik która poinformowała, że dochody i wydatki zwiększa się w kwocie 
41.977,00 zł, z tytułów: 
• 5.612,00 zł, dotacja na zakup programu do obsługi opłat za śmieci pozyskana z WFOŚiGW 
w Łodzi, 
• 1.300,00 zł, środki pozyskane z funduszu prewencyjnego PZU na zakup zestawu ratownictwa 
medycznego dla OSP, 
• 15.995,00 zł, dotacja na realizację projektu edukacyjnego w szkłach podstawowych z terenu 
gminy, pozyskana z WFOŚ i GW w Łodzi, 
• 82,00 z/, dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej, 
• 12.288 zł, dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów, 
• 6.700 zł, darowizna od osób fizycznych z przeznaczeniem na sporządzenie planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
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Zwiększenie wydatków w kwocie 88.981.00 zł. w tym: 
• 6.000.00 zł na sporządzenie aktów notarialnych związanych ze służebnością gruntu 
(wodociąg Lisna. Paplinek. Chrzczonowice) 
• 27.000.00 zł. zwiększenie wydatków bieżących na drogi (były zwiększone wydatki na 
odśnieżanie i jest potrzeba zakupu większej ilości destruktu) 
• 40.000.00 zł. zwiększenie kwoty kosztorysowej przebudowy OSP w Turowej Woli (ostatecznie 
wartość kosztorysowa wynosi 412 tys. zł). 
• 7.000.00 zł. zwiększenie wydatków na OSP (szkolenie członków OSP). 
• 8.981.00 zł. zwiększenie dotacji dla Niepublicznej szkoły w Turowej Woli (po otrzymaniu 
metryczki subwencji oświatowej wyliczono ostateczne środki dotacji). 

W wydatkach budżetu dokonuje się zmian w działach 750 i 801 - przesunięcia między grupami 
wydatków według potrzeb. 

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. 14 
radnych głosowało za podjęciem uchwały. nikt nie głosował przeciw. nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwala zestala podjęta 14 głosami. 

Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy dotychczasowemu dzierżawcy. Omówienia dokonał pan Wójt. który 
poinformował. że dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o zamiarze dalszej dzierżawy działki 
nr ewid. 172 o pow. 0.0100 ha. położonej w obrębie Paplin. gm. Kowiesy stanowiącej własność 
Gminy Kowiesy na podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego G.IV.72280-168/98 z dnia 30 
października 1998 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) uchwała Rady 
Gminy jest wymagana w przypadku. gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 
zawierają kolejne umowy. których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania 
projektu i głosowania. 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 zestala podjęta 14 głosami. 

Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Kowiesach zadań Gminy Kowiesy z zakresu pracy z rodziną Omówienia dokona/ pan Wójt. który 
poinformował. że zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego 
zadania na podstawie art. 190. Podstawowym celem ustawy jest uregulowanie problematyki 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki 
rodzicielskiej. Wprowadzenie nowego systemu ma celu w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych 
pieczą zastępczą Gmina będzie zobowiązana do finansowania pomocy udzielanej przez rodziny 
wspierające rodzinom dysfunkcyjnym, prowadzenia poradnictwa specjalistycznego. terapii, konsultacji 
oraz wspólfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Koszty realizacji zadań zawartych w 
ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ponosi gmina. Z artykułu 197 ustawy wynika. że 
samorządy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 
z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w wysokości do 50 %. 

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 głosowa/o za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała zestala podjęta 14 glosami. 

Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 
2015- Planu Rozwoju Lokalnego. Omówienia dokona/ pan Wójt, który poinformował, że w związku z 
przystąpieniem do projektu pn. ..Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego", w ramach IV Osi 
Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne RPO WŁ2007-2013, konieczne jest dokonanie zmian w 
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treści Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2015- Planu Rozwoju Lokalnego. Zmiana polega na 
dopisaniu do Strategii planowanego do realizacji zadania. 
Celem głównym projektu jest rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oświatowego, opartego o 
elektroniczne usługi edukacyjne, co przyczyni się do zmniejszenia istniejących dysproporcji w dostępie 
do usług elektronicznych. Realizacja projektu przyczyni się budowy i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego opartego na szybkim i bezpośrednim dostępie do wiedzy i informacji, zwiększenia 
wykorzystania zaawansowanych technik informacyjnych i komunikacyjnych i ograniczenia cyfrowego 
wykluczenia mieszkańców. 

Radna Dorota Powązka zapytała jaki procent środków z Urzędu Gminy zostanie przekazany na 
realizację Strategii? 
Pan Wójt odpowiedział, że w załączniku do budżetu, który wcześniej omawiała pani Skarbnik jest 
zapisane - ., Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - budowa zintegrowanego systemu 
edukacyjnego łączne koszty finansowania zadania na 2013 rok wynoszą 4.350,00 zł z czego 15% 
finansuje Urząd Gminy. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania 
projektu i głosowania. 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.11 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Ponieważ nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań, Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego 
punktu obrad. 

Ad.12 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Pan Wójt poinformował, że chciałby uzupełnić swoją informację o działalności między sesjami, 
ponieważ w dniu 24 maja uczestniczył w Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta i Powiatu w 
Skierniewicach oraz w tym samym dniu spotkał się z panem Wicestarostą i zostało ustalone, że 
podpisanie aktu notarialnego w sprawie przejęcia nieruchomości położonej w Wędrogowie odbędzie 
się w maju. Natomiast do działek położonych w Wymysłowie trzeba będzie znaleźć rozwiązanie 
drogowe, ponieważ odtworzenie drogi, która widnieje na mapie oraz której władającym jest Gmina 
Kowiesy będzie bardzo kosztowne. Procedura odtworzenia drogi będzie bardzo długa 
ponieważ, .,wchodzimy" w wody płynące, które są własnością Skarbu Państwa i w związku z tym 
będzie trzeba uzyskać operaty wodnoprawne. Teren jest bardzo grząski oraz nie wiadomo czy koryto 
rzeki jest w naszej drodze czy nie, ponieważ pewien odcinek drogi „biegnie" nad samą rzeką. W 
związku z powyższym będziemy szukać alternatywnego rozwiązania z właścicielami nieruchomości 
położonych przy przedmiotowej działce. 
Pan Wójt poinformował również, że firma Strabag, która buduje wiadukt nad Centralną Magistralą 
Kolejową w Nowym Wylezinie, najpóźniej w sobotę ma dokonać naprawy nawierzchni dróg 
biegnących od Kowies do Nowego Wylezina. Powyższą informację pan Wójt uzyskał od kierownika 
Wydziału Dróg w Skierniewicach. 
Pan Wójt dodał, że są dwie brygady z powiatu, które naprawiają nawierzchnię dróg. Pierwsza ekipa 
naprawia drogę od Podlesia w kierunku Turowej Woli natomiast druga grupa naprawia drogę od lasu 
w Wędrogowie poprzez Papli n aż do Jeruzala w stronę DK nr 70. 
Następnie pan Wójt poprosił Panie i Panów sołtysów o wywieszenie flag w związku ze zbliżającym się 
świętem 1 i 3 maja. 
Pan Wójt zwrócił również uwagę na czystość posesji mieszkańców zamieszkujących teren naszej 
gminy. Osoby które nie są naszymi mieszkańcami, ale są w posiadaniu na terenie naszej gminy 
nieruchomości uskarżają się na brudne tereny. W związku z powyższym zostało wystosowane pismo z 
prośbą o posprzątanie własnych posesji. 
Pan Wójt zwrócił się z prośbą o zgłaszanie gospodarstw z terenu gminy do konkursu „Boryna Roku". 
W roku ubiegłym z terenu naszej gminy w powyższym konkursie wygrało gospodarstwo Państwa 
Edwarda i Maryli Brzezińskich. 
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Sołtys Jakubowa Mieczysław Włodarski zwróci/ się z zapytaniem o określenie drogi, która ma być 
modernizowana w tym roku? Jest to droga w Jakubowie czy w Nowym Lindowie? 
Pan Wójt odpowiedział, że nie wszystkie obręby geodezyjne na terenie naszej gminy zostały 
uporządkowane, kiedy by/ na to odpowiedni czas. Jest kilka przypadków na terenie naszej gminy 
gdzie mieszkańcy są zameldowani na terenie ewidencyjnym innym niż obręb geodezyjny. Przykładem 
takim jest Nowy Lindów gdzie polowa mieszkańców zameldowanych w Nowym Lindowie, ale ma 
swoje grunty w obrębie ewidencyjnym Jakubów oraz miejscowość Wycinka Wolska która jest 
położona w obrębie geodezyjnym Wola Pękoszewska. Na naszym terenie jest również miejscowość 
która nie ma obrębu ewidencyjnego - jest to Huta Zawadzka. Droga która przygotowywana jest do 
modernizacji jest to droga biegnąca od pana Strzeleckiego, aż do rozjazdu dróg. Utwardzane będzie 
ok 670 mb drogi. 

Sołtys Mieczysław Włodarski zwrócił uwagę, że skoro mieszkańcy Nowego Lindowa maja swoje 
grunty w Jakubowie to niech Nowy Lindów płaci podatki do Jakubowa. Wtedy będzie większa pula 
pieniędzy z funduszu soleckiego i mieszkańcy sami zrobią sobie drogę. 
Sołtys doda/ również, że podczas zbiórki eternitu uwiązł samochód kolo Państwa Grzegorskich 
ponieważ droga by/a nieodśnieżona. Pan sołtys stwierdzi/, że w stronę państwa Grzegorskich drogi 
nie ma a w stronę Nowego Lindowa drogi się robi. 
Pan Wójt poinformował, że nie ma możliwości napisać wniosku do Starostwa Powiatowego o 
zgłoszeniu zamiaru robót w określonym zakresie w innej miejscowości niż jest obręb geodezyjny. 
Przykładem jest inwestycja z zeszłego roku gdzie drogi były robione na Wycince Wolskiej ale we 
wniosku by/o napisane Wola Pękoszewska. 
Sołtys Mieczysław Włodarski zgłosi/ problem tirów przejeżdżających przez drogę w Jakubowie. W 
związku z dużym naciskiem ciężaru zarywają się mostki. 
Pan Wójt odpowiedział, że wiele razy by/o zgłaszane na policję, że po drogach z niskim tonażem 
przejeżdżają samochody z ładunkiem i przez to nawierzchnie dróg ulegają niszczeniu. Na powyższy 
problem policja odpowiedziała, że nie jest od łapania tirów łamiących tonaż. 
Radny Cezary Żukowski zapytał na jakiej zasadzie zostały zmienione obręby geodezyjne? 
Pan Wójt odpowiedział, że obręb geodezyjny powinien zgadzać się z nazwą miejscowości. Jeżeli 
nazwa miejscowości jest Jakubów to obręb geodezyjny powinien być Jakubów. Pan Wójt doda/, że 
występowano do Archiwum Państwowego, ale w archiwum żadnej mapy odnośnie Jakubowa i 
Nowego Lindowa przed 1964 rokiem nie posiadają. 

Sołtys Bolesław Wacławek zgłosi problem że przy drodze powiatowej w Woli Pękoszewskiej przybyła 
bardzo duża ilość śmieci. Pan Sołtys uzna/, że jest to spowodowane zwiększeniem ilości 
przejeżdżających samochodów. Sołtys dodał, że przy wiadukcie jest urwisko, które by/o poprawione w 
zeszłym roku, ale niestety sytuacja w roku bieżącym się powtórzy/a. Sołtys zwróci/ się z prośbą aby 
Starostwo zajęło się zgłoszonymi problemami. 

Pan Wójt odniósł się do słów pana sołtysa i odpowiedział, że powiat przeznaczy/ na nasze drogi dwie 
brygady na w jakich jest posiadaniu, dlatego nie możemy mówić że jesteśmy pomijani. 
Prawdopodobnie po długim weekendzie majowym powiat ma sprzątać teren naszej gminy. Dziury w 
drogach na pewno będą łatane. 

Ad. 22 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknę/a posiedzenie XXVII Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 14:25 

Przewodnicząca Rady Gminy Kowiesy 

/-/ Barbara Kowalska 
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