
Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 20 czerwca 2013 roku 

PR OT OKÓŁ Nr XXIX/2013 

z XXIX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13.00 

Zakończenie Sesji godzina 16.10 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 14 

W sesji uczestniczyło 14 radnych według załącza ej listy obecności - nieobecny był radny Andrzej 
Krajewski (załącznik nr 1 do protokołu), oraz sol ysi zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2 do 
protokołu) . 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy, 
Pani Teresa Słoma - Sekretarz Gminy 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy. 
Pani Anna Gwardyńska - Specjalista UG (w punkt eh 10-12 obrad) 
Pani Maria Rogowska - Urbanista (w punktach 1 O- 2 obrad) 

Ad.1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Barbara Kowalska Przewodnicząca Rady Gminy, która serdecznie 
powitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję . 

Ad. 2 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdził , iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 
na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. 

Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy p zedstawiła planowany porządek obrad: 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady G iny. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia spra ozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absoluto ium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu 

na 2012 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w udżecie Gminy Kowiesy na 2013 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredyt długoterminowego na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu . 

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu agospodarowania przestrzennego gminy 
Kowiesy, fragment wsi Wola Pękoszewska. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu agospodarowania przestrzennego gminy 
Kowiesy, tereny części wsi Kowiesy i Jeruzal. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu agospodarowania przestrzennego gminy 
Kowiesy, dla części wsi: Wola Pękoszewska i C rzczonowice. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody n zbycie nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spra ie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w 

drodze umowy darowizny. 
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15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w 
drodze umowy darowizny . 

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji sołectwa Janów, przyłączenia miejscowości Janów do 
sołectwa Nowy Wylezin oraz zmiany granic sołectwa Nowy Wylezin 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany 
statutu sołectwa Nowy Wylezin. 

18. ,,Dobre rady na odpady - projekt edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu 
Gminy Kowiesy" - prezentacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 
Kowiesach. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 
20. Wolne wnioski i informacje. 
21. Zamknięcie obrad. 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy - Andrzej Józef Luboiński, który wniósł o 
zdjęcie z porządku punktu 13 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiących własność gminy dotychczasowym dzierżawcom . Zmiana spowodowana 
jest tym, że nieruchomości położone w Kowiesach, o których zbycie mieliśmy wystąpić do Rady 
Gminy, po sporządzonej wycenie, wartości działek wyniosły poniżej 5.000 zł, a zgodnie z przyjętymi 
zasadami jest to w kompetencji Wójta. 
Wniosek o zmianę porządku obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 
radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu . Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 13 głosami. 
Po zmianie porządek przedstawia się następująco : 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu na 2012 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu. 
1 O. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kowiesy, fragment wsi Wola Pękoszewska. 
11 . Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kowiesy, tereny części wsi Kowiesy i Jeruzal. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kowiesy, dla części wsi: Wola Pękoszewska i Chrzczonowice. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiących własność gminy dotychczasowym dzierżawcom. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości w drodze umowy darowizny. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

w drodze umowy darowizny. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji sołectwa Janów, przyłączenia miejscowości Janów do 

sołectwa Nowy Wylezin oraz zmiany granic sołectwa Nowy Wylezin 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany 

statutu sołectwa Nowy Wylezin. 
18. ,,Dobre rady na odpady - projekt edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z 

terenu Gminy Kowiesy" - prezentacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Kowiesach. 

19. Interpelacje i zapytania radnych . 
20. Wolne wnioski i informacje. 
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21 . Zamknięcie obrad. 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z Nadzwyczajnej XXVIII Sesji Rady 
Gminy z dnia 6 maja 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 13 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty 13 głosami. 

Na obrady przybył radny Cezary żukowski oraz sołtys Bolesław Wacławek. 

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 ponizej: 

Z zakresu zadań inwestycyjnych: 
1. Prace budowlane na budowie świetlicy wiejskiej wraz z częscIą dla OSP w Woli 

Pękoszewskiej zbliżają się ku końcowi. Zakończono kładzenie płytek ściennych i terakoty. 
Zamontowano również drzwi garażowe. 

2. Pospółka żwirowa została dostarczona w miejsca wyznaczone przez komisje drogową. 
3. Prace przy równaniu dróg żwirowych zostały przerwane z uwagi na opady deszczu. Obecnie 

trwa nadal równanie tych dróg. 
4. W dniu 28 maja zostały otwarte oferty na wykonanie modernizacji dróg w Nowym Lindowie, 

Jakubowie i Michałowicach . Łącznie zostały złożone oferty 6 firm: 
a) ZOB MARBUDEX Marek Kierlańczyk ze Skierniewic- oferta złożona na trzy zadania 
b) TRANSBET Henryk Idzikowski z Regnowa - oferta złożona na dwa zadania 
c) SIN BUD Piotr Siniarski z Białej Rawskiej - oferta złożona na jedno zadanie 
d) TRANS-KAM Robert Kupis ze Strykowa - oferta złożona na trzy zadania 
e) PED BRUK Piotr Dudek z Pamiętnej - oferta złożona na trzy zadania 
f) WOTEX Wojciech Wacławski z Micina - oferta złożona na trzy zadania 

Dla zadania modernizacji drogi w Michałowicach rozpiętość cenowa ofert wynosiła od23.817,74 zł do 
49 733,02 zł . Umowa została podpisana z firmą WOTEX i obecnie trwa realizacja zadania. 
Dla zadania modernizacji drogi w Jakubowie rozpiętość cenowa ofert wynosiła od 59.685,80 zł do 
113.083,99 zł. 
Dla zadania modernizacji drogi w Nowym Lindowie rozpiętość ofert wynosiła od 85.179,71 zł do 
187.534,29 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WOTEX, ale odstąpiła od podpisania umowy w 
związku z czym musieliśmy zatrzymać wadium. Wystąpiliśmy do drugiej z kolei firmy, która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę, -jest to firma PED BRUK. 21 czerwca zostanie podpisana umowa. 

5. Zostały otwarte oferty na Budowę li etapu drogi gminnej nr 115152 E relacji Wędrogów - Wola 
Pękoszewska, łączącej drogę krajową nr 70 z drogą powiatową. Ofertę złożyły dwie firmy: 
a) PROM z Piotrkowa Trybunalskiego - cena 803.506,01 zł brutto 
b) STARBAG z Pruszkowa - cena 932.151,61 zł brutto 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROM z Piotrkowa Trybunalskiego. Na początku lipca zostanie 
podpisana umowa. Ponad to chcę Państwa poinformować, że na to zadanie gmina Kowiesy uzyska 
dofinansowanie od Zarządu Województwa Łódzkiego w wysokości ponad 400 tys. zł. 

6. Został ogłoszony przetarg na nadbudowę i przebudowę budynku OSP na potrzeby świetlicy 
wiejskiej w Turowej Woli, budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe. Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 28 czerwca o godz. 12:00. 

7. W dniu 15 maja została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji na 
odbudowę zbiornika wodnego w Michałowicach 

Sprawy bieżące: 
1. W dniu 3 czerwca zostały otwarte oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Kowiesy. Została złożona tylko jedna oferta firmy Veolia, która mieściła się w 
złożonych kosztach zamówienia. Miesięczna kwota usługi wynosi 14.427,77 zł brutto. Umowa 
z firma została podpisana 19 czerwca. 

2. Na koniec kwietnia został złożony wniosek do LGD „Kraina Rawki" na nadbudowę i 
przebudowę budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli. W ramach 
ogłoszonego naboru w ramach programu Odnowa wsi. Całkowity koszt zadania wynosi 412 
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tys. zł, koszty kwalifikowalne 244 tys. zł . Wnioskowana kwota pomocy wynosi 195 tys. zł. 
Realizacja zadania zaplanowana jest na 2013 rok. 
Wniosek został przygotowany przez Panie: 
-Teresę Słomę- Sekretarz Gminy Kowiesy 
- Beatę Heleniak - Skarbnik Gminy Kowiesy 
-Annę Gwardyńską- specjalistę ds. zamówień publicznych 

Wszystkim Paniom serdecznie dziękuję za poświęcony czas nad kosztorysami i wnioskiem. 
3. Zostały odebrane z terenu Gminy zużyte opony. Łącznie odebrano trzy samochody ciężarowe 

tj. ponad 30 ton. 
4. W dniu 2 czerwca w miejscowości Lisna odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W 

zawodach brały udział dwie drużyny kobiet z OSP Paplin i OSP Wola Pękoszewska oraz 5 
drużyn męskich . Ćwiczenia bojowe odbyły s ię przy użyciu jednej pompy. Jest to pompa o 
dużej wydajności, która została zakupiona dla OSP Paplin przy udziale dofinansowania z 
WFOŚiGW w Łodzi. 

5. W dniu 9 czerwca 2013r. w Chojnacie, odbyła się uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę 
śmierci druhów Batalionu „Zośka" , dh Feliksa Pendelskiego „Felek" oraz druha Andrzeja 
Zawadowskiego (Gruby), którzy zg i nęl i 6 czerwca 1943 roku w okolicach Woli Pękoszewskiej , 
po akcji pod Czarnocinem. Wszystkim , którzy bral i udział w przygotowaniach uroczystości i 
obecnym na uroczystości gorąco dziękuję. Podziękowania pisemne pragnę wręczyć: 
- Pani Marii Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, 
- Pani Lidii Wiedeńskiej - Dyrektor Szkoły Podstawowej im, Kornela Makuszyńskiego w 
Kowiesach, 
- Panu Jarosławowi Strzeleckiemu - właścicielowi firmy STRZEL-SOK, który ufundował soki 
na uroczystość, 
- Panu Robertowi Kulickiemu - właścicielowi piekarni w Kowiesach, który ufundował pieczywo 
na uroczystość, 
- Panu Miłoszowi Powązka - pełniącemu funkcję fotografa. 

6. W styczniu minęła 40 rocznica funkcjonowania Gminy Kowiesy w obecnym zasięgu 
terytorialnym. W związku z powyższym udało się nam wydać opracowanie na temat „ Historia 
administracji w gminie Kowiesy". Egzemplarze opracowania trafiły do biblioteki gminnej i bibliotek 
szkolnych. 

7. Gmina Kowiesy zgłosiła do Wojewody Łódzkiego straty w uprawach rolnych z tytułu 
narwalnych deszczy. Bardzo proszę Panie i Panów sołtysów, aby w przerwie obrad lub po 
obradach sesji rady gminy odebrali od p. Jakubiak pisma w tej sprawie do mieszkańców wsi. 

8. Zakończono I etap odbioru i utylizacji wyrobów z azbestu z terenu gminy Kowiesy. Odebrano 
z 45 posesji - 86.919 ton. Koszt zadania wyniósł 23.468,13 zł z tego 99% to dotacja z WFOŚiGW 
w Łodzi. 

Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 8 maja uczestniczyłem w pracach Rady Programowej LGD Kraina Rawki, które odbyło 

się w Rawie Mazowieckiej . Ocenialiśmy wnioski złożone przez beneficjentów trakcie 
ogłoszonego naboru. 

2. W dniach 16 i 17 maja brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczpospolitej Polskiej. Oprócz udzielania absolutorium Zarządowi Związku , planu 
dochodów i wydatków Związku Gmin Wiejskich na rok 2013 dyskutowano nad 
wprowadzeniem stanowisk w następujących sprawach: 
- oświaty 
- finansowania gmin 
- programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
- rezerwy subwencji ogólnej w budżecie państwa stanowiącej treść art. 26 ustawy o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
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3. W sobotę 18 maja brałem udział w majówce w Wilkowicach, gmina Rawa Mazowiecka i w 
spotkaniu Europejskiego Forum Właścicielek Firm w dworze Wilkowice. Dwie Panie -
członkinie forum są zainteresowane zakupem nieruchomości na cele inwestycyjne. 

4. W dnia 27 maja - 01 czerwca 2013 r. brałem udział w wyjeździe studyjnym z LGD Kraina 
Rawki do lokalnych grup działania na Łotwie, Estonii i Finlandii. Można było podpatrzeć 
działanie lidera w tych krajach, efekty tych działań oraz kierunki pomocy. 
Wyjazd był proponowany wszystkim członkom Stowarzyszenia Karina Rawki. Postaramy się 
przedstawić w miesiącach zimowych prezentację z tego wyjazdu. 

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawienie informacji między sesjami. Nikt nie zgłosił pytań do 
przedstawionej informacji. Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi za przedstawione 
informacje. 

Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie : uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Przystąpiono do omówienia sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Sprawozdanie omówiła pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy. 

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2012 rok: 
Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012 roku wynosił 10.090.654,96 zł, wykonanie 
zaś wynosiło 10.139.497,07 zł, tj . 100,05%. 
Dochody zostały zrealizowane w planowanych wysokościach . W żadnym z działów nie stwierdzono 
wykonania planu poniżej 99 %. 

Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 3.568.515,81 zł, i dotyczyły: 

PODATKÓW- 2.547.922,92 zł 
podatek od nieruchomości - 1.013.463,68 zł, 
podatek rolny - 542.489,30 zł, 
podatek leśny - 60.217 ,20 zł, 
podatek od środków transportowych - 61.920,02 zł, 
udziały w podatkach dochodowych: 

od osób fizycznych w kwocie 789.953,00 zł, 
od osób prawnych w kwocie 7.007, 11 zł, 

podatek od czynności cywilnoprawnych - 35.553,00 zł, 
podatek od spadków i darowizn - 19.151,00 zł, 
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -
18.168,61 zł; 

OPŁAT- 285.706,28 zł 
wpływy z opłaty skarbowej - 16.892,00 zł, 
wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 216.849,00 zł, 
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.334,00 zł, 

- wpływy z opiat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41 .326, 70 zł, 
- wpływy z opiat za zajęcie pasa drogowego - 4.304,58 zł; 

DOCHODÓW Z MAJATKU GMINY-136.306,34 zł 
dochody z odpłatnego zbycia majątku - 15.320,88 zł 
dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów- 120.985,46 zł; 

DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU PAŃSTWA- 2.066,07 zł 
z egzekucji zaliczek alimentacyjnych - 2.064,52 zł; 
% z opiaty za udostępnienie danych osobowych - 1,55 zł; 

ODSETEK - 75.382,93 zł 
odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 12.530,90 zł, 
odsetki od środków na rachunkach bankowych - 61 .530,99 zł, 

- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu - 1.321,04 zł; 
WPŁYWÓW Z USŁUG - 164.306,64 zł 

sprzedaż wody - 121.131,25 zł, 
sprzedaż obiadów dla uczniów - 41 .189,90 zł, 
wywóz nieczystości od lokatorów - 1.372,29 zł, 
wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną- 613,20 zł; 

WPŁYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW-356.824,63 zł 
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refundacja z PUP za roboty publiczne pracownika drogowego - 9.051,32 zł, 
zwrot podatku VAT z US z rozliczenia inwestycji za m-c 12/2011 r. - 306.224,00 zł, 
wpływy z opłat i kar za ochronę środowiska - 2.160,00 zł, 
środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie remontu drogi w Chojnatce - 24 . 980,41zł. 
różne dochody - 14.408,90 zł (wpłaty na rozgraniczenia działek, darowizny na rzecz gminy, prowizja z tytułu terminowego regulowania podatków na rzecz US). 

Największe wpływy w dochodach własnych stanowił podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych (w roku 2012 wystawiono 150 szt upomnień oraz 53 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego), w podatkach występują duże 
zaległości. 
Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 898.501,33 zł, w tym należności wymagalne 664.727, 11 zł (głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych). 
Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości 447.597,90 zł , z czego: w podatku od nieruchomości - 223.530,90 zł, podatku rolnego - 180.228,00 zł, podatku od środków transportowych -43.839,00 zł . 
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 12.175,80 zł (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części 
pozostałych po likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne). 
Zastosowane obniżenia stawek i zwolnienia podatkowe powodują jednocześnie obniżenie subwencji wyrównawczej dla gminy z budżetu państwa. 
W 2012 roku Wójt Gminy Kowiesy nie umarzał należności budżetowych . 

Dotacje wpłynęły do budżetu w wysokości 3.408.971,26 zł. 
- Z tego kwota 1.127.080, 73 zł, dotyczyła zadań zleconych gminie 
- Z tego kwota 174.817,96 zł, dotyczyła dotacji na dofinansowanie zadań własnych 

Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dotacje w wysokości 2.117.674,26 zł w postaci: 
dotacji z TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 110.000,00 zł, 
dotacji z funduszy UE w ramach PROW tytułem refundacji poniesionych wydatków na 
przebudowę OSP w Jeruzalu w kwocie 308.677,00 zł, 
dotacji z funduszy UE w ramach PROW tytułem refundacji poniesionych wydatków na budowę 
wodociągu w Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej w kwocie 1.050.662,00 zł, 
dotacji z funduszy UE w ramach PROW tytułem refundacji poniesionych wydatków na 
przebudowę OSP w Paplinie w kwocie 337.476,57 zł, 
dotacji z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu POKL z przeznaczeniem na zadania 
oświatowe w kwocie 28.515,00 zł, 
dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi tytułem refundacji poniesionych wydatków na budowę 
wodociągu w Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej w kwocie 216.428,00 zł, 
dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na projekt edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej 
dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 21.314,00 zł, 
dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. Ogródek 
dydaktyczny przy Gimnazjum w Jeruza/u w kwocie 34.000,00 zł. 

Subwencje stanowiły 30,79% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 3.162.010 zł. 
Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to: 

subwencja oświatowa 1.942.695,00 zł, 
subwencja wyrównawcza 1.212.539,00 zł, 
środki na uzupełnienie dochodów gmin - 6.776,00 zł. 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która podkreśliła, że ogólna analiza planu dochodów wskazuje, że był on dobrze zaplanowany, tzn. nie zaniżono ani też nie przeszacowano 
planu dochodów na rok 2012. 
Komisja Rewizyjna szczególnie mocno podkreśliła zaangażowanie Wójta Gminy w pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania ze środków TFOGR, WFOŚ i GW oraz dotacji UE Program PROW i 
PO KL. 
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2. Sprawozdanie z wykonania wydatków. 
Roczny plan wydatków został wykonany w 96,2% tj. w kwocie 9.050 .022 ,64 zł, z tego na wydatki 
inwestycyjne przypadło 2.135.695,22 zł, tj. 23,6 % ogólnych wydatków budżetu, natomiast na 
wydatki bieżące 6.914.327,42 zł , tj . 76,4% ogólnych wydatków. 

Pani Skarbnik dodała , że nie zrealizowanie planu wydatków poniżej 90% w dziale Dział 900 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie zaplanowano 160.727,00 zł, wykonano 
132.644,17 zł, tj . 82,5 % 
Niewykonanie planu dotyczyło wydatków bieżących z rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, 
w którym to rozdziale na wydatki związane z real izacją zadań bieżących zaplanowano 90.100,00 zł , 
natomiast wydatkowano 64.102,00 zł (planowano więcej na obsługę oświetlenia ulicznego, głównie 
opłatę za energię elektryczną) . 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 roku. 
W budżecie roku 2012 na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz udzielenie dotacji na zakupy 
inwestycyjne wydatkowano 2.135.695,22 zł. 

Wydatki inwestycyjne dotyczyły : 
wykonano dokumentację projektowa na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości 
Lisna, Paplinek Chrzczonowice (cz. zachodnia) - 43.909,67 zł, 
wykonano renowację stawu do którego odprowadzane są wody popłuczne ze SUW w 
Starym Wylezinie - 51.776,50 zł, 
modernizacji SUW w Starym Wylezinie - 121.432,43 zł, 
przebudowa drogi poprzez utwardzenie destruktem asfaltowym w Chełmcach - 243.122,29 zł, 
remont dróg gminnych w Wycince Wolskiej-113.675,99 zł, 
wykonanie projektu na budowę chodnika w Kowiesach - 4.674,00 zł, 
wykonanie rowu przy drodze gminnej w Pękoszewie - 6.396,00 zł, 
remont drogi w Chojnatce - 128.801,07 zł, 
koszty opłat notarialnych poniesione w związku z darowiznami gruntów pod drogę oraz zakup 
gruntów na poszerzenie drogi relacii Paplin - Paplinek- Lisna - 17.162,02 zł, 
zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych - 28.905,00 zł, 
zapłacono za xero dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli 
Pękoszewskiej - 9,84 zł, 
przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Paplinie na potrzeby społeczno- kulturalne 
mieszkańców wsi - 812.330,02 zł, 
urządzenie placu zabaw w Nowym Wylezinie - 7.350,48 zł i zakup instalacji do C.O. do OSP 
w Turowej Woli - 7.863,88 zł, (ze srodków funduszu sołeckiego), 
zakup nieruchomości gruntowej w Lisnej -16.197,42 zł. 
zakup programów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy (program do ewidencji środków 
trwałych oraz program do ewidencji podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku 
transportowego) - 18.008,68 zł, 
dotacje dla jednostek OSP na zakup wyposażenia -13.360,00 zł, 
budowa chodnika i schodów w przy szkole w Turowej Woli -18.017,04 zł, 
budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy gimnazjum w Jeruzalu - 428.076,47 zł (w tym 
279.500,00 zł, to środki z dotacji UE), 
budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie - 26.124,71 zł, 

budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich - 28.501,71 zł. 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która zwróciła uwagę na zrealizowane w 
2012 r. następujące programy wieloletnie: 
1) Indywidualizacja nauczania uczniów klas 1-111 w gminie Kowiesy 
Projekt realizowany od 1.09.2012 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w latach 2012 - 2013 na łączna 
kwotę 30.000 zł . Na potrzeby projektu zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę 13.500,00 
zł., na realizację zajęć przeznaczono 16.500 zł. Zakończenie projektu 30.06.2013 r. 
2) Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno - kulturalne mieszkańców we wsi Paplin. 
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2011 roku, a 9 maja 2012 r. uzyskano pozwolenie na 
użytkowanie tego obiektu. Ostatecznie całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 812.330,02 zł (w 
tym 797 . 871,41zł to kwota objęta projektem ze środków UE program PROW, gdzie uzyskano 
dofinansowanie w 42,3% tj . 337.476,57 zł) . 
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3) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej. 
Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2012-2013. Rozliczenie projektu zaplanowano na 
listopad 2013 roku. Na dzień 31.12.2012 r. budynek został odebrany w stanie surowym zamkniętym , 
odbiór ostateczny planowany jest w miesiącu sierpniu 2013 roku. 
4) Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014 w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim 
w Łodzi - zakłada informatyzację w szkołach . Udział gminy ogółem to kwota 21 .750,00 zł . 
5) Budowa drogi gminnej nr 115152E relacji Pękoszew -Wędrogów 
W 2011 roku zakończono realizację I odcinka tej drogi (odcinek o długości 1.792 m i szerokości 
nawierzchni 5,0 m relacji Wola Pękoszewska - Pękoszew) . Koszt wykonania tego odcinka wynosił 
1.569.073,37 zł , a kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu NPPDL 
tzw. Schetynówki wyniosła 766 .885 , 16 zł. li etap tego zadania planowany jest na 2013 rok. 
6) Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie i Budach Chojnackich -
Zadanie realizowane w latach 2010-2012.Wybudowano linie energetyczną i słupy z oprawami 
oświetleniowymi w Budach Chojnackich oraz lampy oświetleniowe w Nowym Lindowie. 

Pani Skarbnik wyjaśniła następnie, że na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
wynosił 1.37 4.219,43 zł , natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 
2012 r. wynosiła 1.057.886, 19 zł i stanowiła 10,43 % wykonanych dochodów a po wyłączeniu spłat pożyczki 
na wyprzedzające finansowanie - 7,43 %. 
Poziom długu na dzień 31 .12.2012 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 13,55 % przy 
dopuszczalnym 60% limicie określonym w ustawie o finansach publicznych. 

Do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu na 2012 rok radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Następnie pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2012 rok: 
Bilans z wykonania budżetu Gminy Kowiesy. 
Aktywa według stanu na dzień 31.12.2012 rok wynoszą 553.293,78 zł, na co składają się: 
Środki pieniężne budżetu w kwocie 531 .781 ,78 zł oraz należności do budżetów ( należności z tytułu 
udziałów w podatkach i opłatach skarbowych) w kwocie 21 .512,00 zł . 
Pasywa według stanu na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 553.293, 78 zł, na co składają się 
zobowiązania długoterminowe (z tytułu pożyczek i kredytów) w kwocie 1.374.219,43 zł, nadwyżka z 
wykonania budżetu za rok 2012 w kwocie 1.089.474,43 zł, skumulowany deficyt budżetu z lat 
ubiegłych w kwocie 2.051 .702,08 zł oraz inne pasywa (subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu 
grudniu 2012 na miesiąc styczeń 2013 r.) w kwocie 141 .302,00 zł . 

1. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Kowiesy. 
Bilans ten obejmuje pięć bilansów jednostkowych: bilans Urzędu Gminy, bilans Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, bilans szkoły podstawowej, bilans gimnazjum oraz bilans Gminnego Zespołu 
Oświaty. 
Suma bilansowa po stronie aktywów według stanu na dzień 31 .12.2012 rok zamyka się kwotą 
18.172.449,06 zł, na którą składają się : 
- wartości niematerialne i prawne w kwocie netto (tj . po odjęciu amortyzacji) 23.327,36 zł, środki trwałe 
w kwocie netto 16.862.076,56 zł , wartość inwestycji rozpoczętych 282.757,32 zł, należności 
długoterminowe 141 .614,80 zł (należności z tytułu podatków zabezpieczone hipoteką) , udziały w 
Banku Spółdzielczym na kwotę 3.000, zł , zapasy materiałów (paliwo i opał) 60.713,13 zł, należności z 
tytułu dostaw i usług 55.937,88 zł , należności od budżetów 1.988,52 zł (podatek VAT naliczony), środki 
pieniężne na rachunkach bankowych 78.466,45zł. 
Suma bilansowa po stronie pasywów według stanu na dzień 31 .12.2012 rok zamyka się kwotą 
18.172.449,06 zł, na która składają się: 
- fundusz jednostek 14.759 .937,03 zł , zysk netto za rok 2012 w kwocie 2.857.906,40 zł , zobowiązania 
z tytułu dostaw i usług w kwocie 8.431 ,00 zł , zobowiązania wobec budżetów 173.649,20 zł (naliczone 
zobowiązania do budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych) , zobowiązania wobec ZUS z tytułu 
ubezpieczeń społecznych 39.661 ,05 zł (naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia za 
2012r.), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 204.481,14 zł (nal iczona trzynastka za 2012 r.), pozostałe 
zobowiązania 3.169,79 zł, sumy obce - zabezpieczenie wykonania umów 57.160,46 zł , ZFŚS 
68.016,99 zł. 

3. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych. 
Sprawozdanie to obrazuje zmiany jakie miały wpływ na fundusze jednostek w okresie od 1 stycznia 
do dnia 31 grudnia 2012 roku. 
Na zwiększenie funduszu w roku 2012 miały wpływ: 
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- zysk bilansowy za rok 2011 w kwocie 2.200.243,67 zł, zrealizowane wydatki budżetowe za rok 2012 
w kwocie 9.050.022,64 zł, środki na inwestycje w kwocie 2.122.333,90 zł, wartość nieodpłatnie 
otrzymanych środków trwałych 1.111.536,31 zł (w roku 2012 dokonano wyceny działek gminnych 
otrzymanych w latach poprzednich decyzją wojewody), inne zwiększenia 312.737,00 zł (podatek VAT 
zwrócony z US od zrealizowanych inwestycji wodociągowych w 2011 roku). 
Na zmniejszenie funduszu jednostek miały wpływ: 
- zrealizowane dochody budżetowe przez jednostki budżetowe 10.139.497,07 zł, dotacje i środki na 
inwestycje 2.724.354,85 zł, wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 36.668,63 zł, inne 
zmniejszenia 417.358,92 zł. Wynik finansowy za rok 2012 w wysokości 2.857.906,40 zł . 
Po uwzględnieniu powyższych zmian fundusze jednostek na dzień 31.12.2012 r. wynosiły łącznie 
17.617.879,43 zł. 

4. Zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych. 
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat za 2012 rok wynosiły 10.190.044,80 zł, w tym ze 
sprzedaży 239.937,04 zł oraz pozostałe dochody budżetowe 9.950.107,76 zł. 
Koszty działalności operacyjnej to kwota 6.991 .090,24 zł, w tym: amortyzacja 828.753,79 zł, zużycie 
materiałów i energii 879.101,59 zł, usługi obce 506.079,02 zł, podatki i opłaty 358.942,62 zł, 
wynagrodzenia 2.594.234,45 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 
644.048,68 zł, pozostałe koszty rodzajowe 120.564,81 zł oraz inne świadczenia finansowane z 
budżetu 1.059.365,28 zł . Zysk ze sprzedaży wyniósł 3.198. 954,56 zł. Pozostałe przychody operacyjne 
to zysk ze w kwocie 16.142,62 zł, natomiast pozostałe koszty operacyjne to kwota 226.477,00 zł. 
Przychody finansowe jednostek to kwota 20.567,04 zł (odsetki od środków na rachunkach 
bankowych), natomiast koszty finansowe to kwota 151.280,82 zł . Zysk netto jednostek wyniósł 2.857. 
906,40 zł. 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 111/199/2013 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej 
sprawozdania Wójta Gminy Kowiesy z wykonania budżetu za 2012 rok 

Następnie pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego: 

Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe, takie jak: grunty (rolnicze, komunikacyjne, 
zabudowane i pod zabudowę), budynki (administracyjne, szkół, strażnic, komunalne, gospodarcze, 
wiaty autobusowe), budowle (studnie, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa, drogi, ogrodzenia, 
place zabaw, lampy oświetleniowe, boisko), środki transportu (samochody strażackie, samochody 
osobowe GOPS i UG), urządzenia techniczne i biurowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne. 
Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności: 
Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w 
wysokości 22.589.524,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji: 
Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.01 .2012 r. do dnia 31.12.2012 
r. , miały wpływ: 

• przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Paplinie na potrzeby społeczno- kulturalne 
mieszkańców wsi - 774.159,42 zł , 

• budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Jeruzalu - 428.076,47 zł, 
• remont schodów i budowa chodnika przy szkole w Turowej Woli -18.017,04 zł, 
• przebudowa drogi w Chojnatce-128.801,07 zł, 
• przebudowa drogi gminnej poprzez utwardzenie destruktem asfaltowym w Chełmcach -

243.122,29 zł, 
• remont dróg gminnych w Wycince Wolskiej - 113.675,99 zł, 
• modernizacja SUW w Starym Wylezinie -121.432,43 zł, 
• budowa oświetlenia ulicznego w Jakubowie i Nowym Lindowie - 26.124,71 zł, 
• budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich - 30.865,71 zł, 
• renowacja stawu w Starym Wylezinie- 51.776,50 zł, 
• wykonanie rowu przy drodze w Pękoszewie - 6.396,00 zł, 
• urządzenie placu zabaw w Nowym Wylezinie- 7.350,48 zł, 
• zakup zmywarki do świetlicy w Paplinie - 6.513,00 zł, 
• zakup pługa do odśnieżania dróg - 28.905,00 zł, 
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• zakup programów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy (program do ewidencji środków 
trwałych oraz program do ewidencji podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku 
transportowego) -18.008,68 zł, 

• przyjęcie oprogramowania dla Urzędu Gminy w ramach projektu Wrota Regionu Łódzkiego 
(oprogramowanie systemu obiegu dokumentów) -15.615,31 zł, 

• zakup gruntu w Paplinku na poszerzenie drogi gminnej -16.000,00 zł, 
• zakup działki zabudowanej w Lisnej na powiększenie siedliska (działka ze studnią) , na którym 

znajduje się budynek socjalny-16.197,42 zł, 
• przyjęcie na stan mienia gminnego wartości gruntów (głównie dróg oraz gruntów rolnych i 

zabudowanych), które były przejęte przez gminę ze Skarbu Państwa w wyniku komunalizacji -
1.069.626,00 zł, 

• nabycie działek pod drogę w zamian za odszkodowanie (ze SPEC ustawy)-19.097,00 zł, 
• przyjęcie działek w wyniku zamiany (działki pod drogi) -11.018,00 zł, 
• zakup tablicy interaktywnej dla szkoły podstawowej ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w 

ramach projektu edukacyjnego - 7.630,00 zł, 
• zakup programów komputerowych dla szkoły w Kowiesach w ramach programu POKL -

7.598,99 zł, 
• sprzedaż gruntu w Jeruzalu (w użytkowaniu wieczystym) - 780,00 zł, 
• zmniejszenie wartości gruntu w wyniku zamiany - 4.202,00 zł, 
• likwidacja bieżni w Jeruzalu - 732,86 zł, 
• oddanie budynku strażnicy w Turowej Woli w związku z zasiedzeniem przez straż - 26.778,20 

zł, 

• przekazanie sprzętu przeciwpożarowego dla gminnych jednostek OSP - 75.396,80 zł. 

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych. 

W roku 2012 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 
263. 771,59 zł, z następujących tytułów: 

dochody z odpłatnego zbycia majątku - 15.320,88 zł 
dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów- 120.985,46 zł; 
sprzedaż wody - 121.131,25 zł, 
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.334,00 zł. 

Stan zobowiązań finansowych gminy. 
Na dzień 31.12.2012 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów w wysokości 1.37 4.219,43 zł , w tym: 

► kredyt długoterminowy w wysokości 89.600,00 zł, zaciągnięty w Banku Polskiej 
Spółdzielczości w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z 
przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi w Nowym Wylezienie, 

► kredyt długoterminowy w wysokości 387.058,63 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Łodzi z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, 

► kredyt długoterminowy w wysokości 897.560,80 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w 
Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie 
pn. ,,Budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej". 

Stan należności wymagalnych gminy. 
Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 898.501,33 zł, w tym należności 
wymagalne 664.727,11 zł, wynikające z następujących tytułów: 

podatek od nieruchomości od osób prawnych - 397.016,92 zł , 
podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 26.504, 1 O zł, 
podatek rolny osoby prawne 1.414, 00 zł , 
podatek rolny od osób fizycznych - 32. 078, 70 zł, 
podatek leśny od osób fizycznych - 1.451,80 zł, 
podatek od środków transportowych - 4.440,00 zł, 
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 
-13.847,49 zł, 
należności od dłużników alimentacyjnych - 107.378,50 zł, 
należności z opłaty eksploatacyjnej - 11. 711,80 zł, 
należności z opłat za sprzedaż wody - 7.459,22 zł, 
należności z opłat za zajęcie pasa drogowego - 259,70 zł, 
należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 38.228,00 zł, 
należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów - 7.701,39 zł, 

10 



Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 20 czerwca 2013 roku 

należności z tytułu udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych - 100,00 zł , 
pozostałe (odsetki od zaległych należności cywilnoprawnych)-15.135,49 zł. 

Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 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. Uchwała została 
podjęta 14 głosami. 

Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie : uchwały sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu na 2012 rok. 
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos pani Zuzannie Dudziak - Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej, która przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej Gminy Kowiesy wyrażone w formie 
wniosku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2012 oraz absolutorium dla Wójta Gminy, 
podjęte na posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 roku. Przewodn icząca Komisji Rewizyjnej podkreśliła , 
że Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu za 2012 rok i jednogłośnie 
stawia wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 
sprawie opinii dotyczącej wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy w sprawie absolutorium za 
2012 rok /załącznik do protokołu/. 
Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok. Pani Przewodnicząca Rady Barbara Kowalska 
przypomniała , że zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, głosowanie w sprawie 
udzielenia absolutorium jest jawne i uchwałę tę rada gminy podejmuje bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady, czyli przynajmniej 8 głosami za. 
W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem 
uchwały , nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu s ię nie wstrzymał. Uchwała w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok została podjęta 14 głosami za, 
tj . bezwzględną większością głosów. 

Pani Przewodnicząca pogratulowała panu Wójtowi uzyskania absolutorium i życzyła nie mniejszych 
osiągnięć w pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej w 2013 roku. 
Pan Wójt podziękował za słowa uznania i podkreślił, że osiągnięte efekty są wynikiem wspólnej pracy 
wszystkich organów gminy, pracowników urzędu , pracowników jednostek organizacyjnych gminy jak 
również pań i panów sołtysów. Niestety udział prasy lokalnej w informowaniu o tym, co się dzieje w 
gminie jest ostatnio mniejszy /kwestia delegacji za wyjazdy dziennikarzy/. Pan Wójt poinformował, że 
w roku 2012 została podpisana umowa z wykonawcą i jest już realizowana inwestycja budowy 
świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej, na którą to pozyskano 500 tys. zł 
dofinansowania ze środków UE z programu PROW (inwestycja będzie zakończona w sierpniu 2013 
roku). Pan Wójt poinformował również o realizowanych bieżących inwestycjach (ogłoszenie przetargu 
na drogę Jakubów, Nowy Lindów i Michałowice, w trakcie opracowania jest przetarg na drogę relacji 
Wędrogów- Pękoszew li etap). 

Ad. 8 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 r. 
Omówienia projektu dokonała Pani Skarbnik, która poinformowała, że dochody i wydatki zwiększa się w kwocie 15.609 zł, z tytułu : 
- 15.000,00 zł- refundacja z PUP wynagrodzenia dwóch pracowników gospodarczych, zatrudnionych 
na okres trzech i sześciu miesięcy w ramach robót publicznych, 
- 609 zł - dotacja z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 
zastępczej , 

Ponadto w wydatkach budżetu dokonuje się następujących zmian: 
- zwiększa się plan dotacji dla OSP Lisna o kwotę 460 zł(na zakup wyposażenia) 
- planuje się zakup wyposażenia technicznego dla OSP Paplin 5.000,00 zł ( w tym 1.300,00to środki z funduszu prewencyjnego PZU) 
- w planie wydatków na inwestycje remontowe dróg dokonuje się przesunięć według potrzeb do przetargu 
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- w dziale oświaty 801 - dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków według potrzeb 

Radni nie wnieśli żadnych uwag 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. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 

Ad.9 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Skarbnik, która 
poinformowała , że w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych określonych w tegorocznym budżecie, 
niezbędne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego . 
Kredyt ten będzie przeznaczony na częściowe sfinansowanie zadania budowy świetlicy wiejskiej wraz 
z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej . Planowana kwota zaciągnięcia kredytu wynosi 800 tys zł. 
Kredyt zostanie spłacony latach 2014-2020. Pani Skarbnik dodała , że środki na spłatę kredytu wraz z 
odsetkami zostaną zaplanowane w budżetach lat, w których przypadną terminy spłaty kredytu. 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag 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. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 

Pani Przewodnicząca ogłosiła 1 O minutową przerwę. 
Na 1 O, 11 oraz 12 punkt obrad przybyła pani Anna Gwardyńska - specjalista UG oraz pani Maria 
Rogowska - urbanistka. 

Ad.10. 
Po przerwie obrady zostały wznowione. Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, fragment wsi Wola Pękoszewska . 
Omówienia projektu uchwały dokonała pani Maria Rogowska, która poinformowała, że w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, teren części wsi Wola 
Pękoszewska przeznaczony jest pod obszar rozwoju osadnictwa wielofunkcyjnego o dominującej 
funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem zabudowy produkcyjnej 
zagrodowej, obsługi rolnictwa i motoryzacji. Pani Maria Rogowska dodała, że warunki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu wyznaczone są w projekcie uchwały miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. Projekt planu został wyłożony do publicznego 
wglądu w okresie od 8 marca do 2 kwietnia b.r. jak również w terminie składania uwag tj. 17 kwietnia 
b.r. Do w/w planu nie zgłoszono żadnych uwag. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisanych w miejscowym planie, które obciążają budżet gminy będą zadania związane z wykupem 
nieruchomości pod rozbudowę drogi. Plan dla drogi gminnej o nr 115151 E wyznacza w obszarze 
planu 2,0 metrowy pas terenu pod )ej poszerzenie. Tak więc wymagany będzie wykup fragmentu 
działki o powierzchni około 250,0 m . Gmina będzie inicjatorem wykupu tylko wówczas gdy podejmie 
decyzję o poszerzeniu tej drogi. Uchwalenie planu nie rodzi obowiązku poszerzenia pasa drogowego, 
a więc natychmiastowego wykupu gruntów na ten cel. Teren planu przewidziany do zabudowy 
przylega do drogi publicznej, która umożliwia obsługę komunikacyjną działki budowlanet bez 
konieczności natychmiastowego poszerzenia pasa drogowego, ponieważ obecnie stanowi powiązania 
komunikacyjne pomiędzy jednostkami osadniczymi. 

Radny Mariusz Antos zapytał, czy parametry drogi będą zmienione tylko do wysokości omawianej 
działki? 
Pani Maria Rogowska - urbanistka odpowiedziała, że na razie tak. Jeżeli potem gmina zdecydowała 
by się poszerzać całą drogę, a na dalszych działkach nie będzie planu zagospodarowania to 
procedura będzie przebiegała zgodnie z trybem ustawy o drogach publicznych. 

Radni nie wnieśli więcej uwag 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. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 
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Ad.11 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kowiesy, tereny części wsi Kowiesy i Jeruzal. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Maria 
Rogowska - urbanistka, która poinformowała, że w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, tereny części wsi Kowiesy i Jeruzal położone są w 
obszarze wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego - usług , produkcji oraz obsługi rolnictwa składów, 
magazynów, transportu i motoryzacji oraz obszarze rozwoju osadnictwa wielofunkcyjnego o 
dom inującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem zabudowy 
produkcyjnej zagrodowej, obsługi rolnictwa i motoryzacji. Pani Maria Rogowska dodała, że warunki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu wyznaczone są w projekcie uchwały 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. Projekt planu został wyłożony 
do publicznego wglądu w okresie od 26 kwietnia do 20 maja b.r. jak również w terminie składania 
uwag tj. do 6 czerwca b.r. do w/w projektu planu nie zgłoszono uwag. Do inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej zapisanych w miejscowym planie, które obciążają budżet gminy będą 
zadania związane z budową dróg we wsi Jeruzal. Projekt planu poszerza drogi obsługujące obszar 
planu do parametrów dróg publicznych, klasy dojazdowe. Ponieważ tereny objęte granicami planu są 
własnością Gminy Kowiesy, nie wystąpią nakłady związane z wykupem gruntów na ten cel. Koszty 
wynikające z uchwalenia planu, które gmina poniesie w bliższym lub dalszym okresie czasu i które są 
możliwe do oszacowania to koszt związany z podziałem nieruchomości celem wydzielenia działek 
gruntu pod poszerzenie pasów drogowych. Uchwalenie planu nie rodzi obowiązku natychmiastowej 
rozbudowy dróg, ponieważ drogi te obecnie pełniąjuż funkcję obsługi istniejącej zabudowy w terenach 
sąsiednich . Ich przebudowa nastąpi wówczas, gdy Gmina w miarę posiadanych środków finansowych 
podejmie decyzje o podniesieniu standardu obsługi komunikacyjnej dla tej części wsi Jeruzal. 
Zagadnienie wyżej przedstawione nie dotyczy obszaru we wsi Kowiesy, ponieważ jego obsługę 
komunikacyjną zapewnia istniejąca droga powiatowa. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały . Przystąp iono do odczytania 
projektu i głosowan ia . 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. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 

Ad.12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kowiesy, dla części wsi : Wola Pękoszewska i Chrzczonowice. Omówienia projektu uchwały 
dokonała pani Maria Rogowska - urbanistka, która poinformowała , że w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, dla terenu części wsi: Wola 
Pękoszewska, Chrzczonowice obszar przeznaczony jest pod teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów z dopuszczeniem usług, to teren, na którym realizowane są działan i a obejmujące 
budowę obiektów budowlanych służących : działalności produkcyjnej (z wyłączeniem służących 
produkcj i zwierzęcej) , magazynowej, składowej, baz transportowych, obsługi motoryzacji w zakresie 
napraw i diagnostyki, baz transportowych, stacji paliw płynnych Ueżeli ustalenia dla poszczególnych 
terenów nie stanowią inaczej), usług produkcyjnych i usług (z wyłączeniem z zakresu usług : usług 
handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000,0 m2

, usług oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej lub socjalnej , kultury, , sportu) wraz z niezbędnymi : dojściami i dojazdami, drogami 
wewnętrznymi, powierzchnią biologicznie czynną, budynkami i pomieszczeniami pomocniczymi w tym 
technicznymi, gospodarczymi, garażami , miejscami parkingowymi dla samochodów, infrastrukturą 
techniczną oraz teren rolniczy, na którym jest prowadzona gospodarka rolna, obejmująca : grunty 
orne i pod sadami, trwałe użytki zielone, drogi i dojazdy gospodarcze do gruntów rolnych, grunty pod 
zadrzewieniami i zakrzewieniami z możliwością realizacji infrastruktury technicznej. W okresie 
wyłożenia w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą do 
publicznego wglądu w okresie od 8 marca 2013 roku do 2 kwietnia 2013 roku oraz w terminie do dnia 
17 kwietnia 2013 roku nie wniesiono uwag. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisanych w miejscowym planie, które obciążają budżet gminy będą zadania związane z wykupem 
nieruchomości pod budowę drogi. Ustalenia planu przeznaczają drogę obecnie wewnętrzną 
ogólnodostępną (którą zarządza gmina), pod drogę publiczną klasy dojazdowa. Koszty wynikające z 
uchwalenia planu, które gmina poniesie w bliższym lub dalszym okresie czasu i które są możliwe do 
oszacowania to koszt nabycia gruntów przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego drogi 
publicznej. Gmina będzie inicjatorem wykupu terenu pod poszerzenie obecnej drogi wewnętrznej , 
tylko wówczas gdy podejmie decyzję o budowie tej drogi. Uchwalenie planu nie rodzi 
natychmiastowego obowiązku budowy drogi do wymaganych parametrów, a więc natychmiastowego 

13 



Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 20 czerwca 2013 roku 

wykupu gruntów pod poszerzenie pasa drogowego. Podobnie, uchwalenie planu nie pociąga za sobą 
obowiązku rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej dla obsługi terenów wyznaczonych planem. 
Pani Anna Gwardyńska - specjalista UG dodała, że właściciel nieruchomości, które objęte będą 
miejscowym planem zagospodarowania złożył oświadczenie, że jeżeli zajdzie potrzeba poszerzenia 
drogi, zostanie to sfinansowane przez właściciela działek. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag 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 została podjęta 14 glosami. 

Pani Anna Gwardyńska oraz Pani Maria Rogowska opuściły obrady Sesji Rady Gminy. 

Ad.13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność gminy dotychczasowym dzierżawcom . Omówienia dokonał Pan Wójt, który 
poinformował, że przedmiotowe działki 110/17, 110/18, 110/21 (pochodzące z podziału działki nr 
110/16) położone w obrębie Kowiesy nie mają dostępu do drogi publicznej i są dzierżawione przez 
właścicieli przyległych nieruchomości w celu powiększenia działek siedliskowych. Dotychczasowi 
dzierżawcy złożyli wnioski o zamiarze dalszej dzierżawy działek. Działki dzierżawione są od 
kilkudziesięciu lat. Pierwsze umowy zawarte w dniu 12.11.1987 roku i w dniu 13.06.1989 r. były 
zawierane na okres 10 lat (dwie umowy dziesięcioletnie). Ostatnie umowy zawarte w dniach 
31.08.2007 r. i 31.08.201 O roku zawierane były na okres trzech lat. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami art.18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
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 wnieśli uwag 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 glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwala 
została podjęta 14 głosami. 

Ad.14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości w drodze umowy darowizny. Omówienia dokonał Pan Wójt, który poinformował, że ze 
względu na zmianę parametrów drogi S-8 - dopuszczalnego poziomu hałasu, przeznaczony do 
rozbiórki budynek na działce nr 15/1 O w Wymysłowie może być wykorzystany do zamieszkania. W 
związku z tym zostaje dokonana zmiana uchwały nr XXl/112/12 Rady Gminy Kowiesy z dnia 26 
września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy darowizny 
polegającej na tym, że budynek zostanie przeznaczony na lokale socjalne. Budynek trzeba będzie 
odremontowć. Natomiast na pozostałej części nieruchomości zostanie urządzony parki wiejski. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały . Przystąpiono do odczytania projektu i 
głosowania. 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 wstrzyma!. Uchwala 
została podjęta 14 glosami. 

Ad.15 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości w drodze umowy darowizny. Omówienia dokonał Pan Wójt, który poinformował, że w 
związku z wydana decyzją Starosty Skierniewickiego z dnia 5 czerwca 2013 roku zmieniającą 
powierzchnię działki nr ewid. 82/2 położonej w obrębie Wędrogów, która obecnie ma pow. 0,2690 ha 
(było 0,1400 ha) należało zmienić uchwałę nr XXl/111/12 Rady Gminy Kowiesy z dnia 26 września 
2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy darowizny. Zmiana 
polega na podaniu w § 1 uchwały, aktualnej powierzchni działki nr ewid. 82/2 - 0,2690 ha, ujawnionej 
w ewidencji gruntów na podstawie w/w decyzji. 
Potrzebna jest jeszcze zmiana decyzji Wojewody Łódzkiego odnośnie omawianej nieruchomości. Po 
zakończeniu sprawy będzie można przystąpić do sporządzenia aktu notarialnego ze Starostwem 
Powiatowym. 
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Radni nie wnieśli uwag 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 wstrzyma!. Uchwala 
została podjęta 14 glosami. 

Ad.16 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie likwidacji sołectwa Janów, przyłączenia miejscowości 
Janów do sołectwa Nowy Wylezin oraz zmiany granic sołectwa Nowy Wylezin. Omówienia dokonała 
pani Edyta Adamczyk - młodszy referent UG, która poinformowała , że z inicjatywą likwidacji sołectwa 
Janów wystąpili mieszkańcy miejscowości Janów w liczbie 22 osób. Za likwidacją sołectwa 
przemawia brak zainteresowania mieszkańców Janowa sprawami sołectwa przejawiający się m.in. 
najniższą frekwencją na zebraniach wiejskich w porównaniu z innymi sołectwami na terenie gminy. 
Podstawą prawną do podjęcia działań w tym przedmiocie przez Radę Gminy Kowiesy był zapis 
przewidziany w § 7 ust. 3 Statutu Gminy, zgodnie z którym utworzenie połączenie, podział lub 
zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami. Mając na uwadze 
postanowienia statutu, a nadto treść art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym oraz działając w oparciu o zasady przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Kowiesy, Rada Gminy podjęła uchwalę nr XXVl/158/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 26 marca 2013 
roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectwa Janów i 
przyłączenia miejscowości Janów do sołectwa Nowy Wylezin . Konsultacje zostały przeprowadzone w 
formie karty do glosowania, zawierającej pytanie: ,,Jestem za przyjęciem projektu uchwały w sprawie 
likwidacji sołectwa Janów, przyłączenia miejscowości Janów do sołectwa Nowy Wylezin oraz zmiany 
granicy sołectwa Nowy Wylezin?" oraz czy „Jestem przeciw przyjęciu projektu uchwały w sprawie 
likwidacji sołectwa Janów, przyłączeniem miejscowości Janów do sołectwa Nowy Wylezin oraz 
zmiany granicy sołectwa Nowy Wylezin" , które zostały rozprowadzone wśród uprawnionych do 
glosowania mieszkańców sołectwa w okresie od dnia 15 maja 2013 r. do dnia 04 czerwca .2013 r. 
Wypełnione karty do glosowania można było zwrócić bezpośrednio przez mieszkańców do Urzędu 
Gminy Kowiesy. Termin zwrotu kart do glosowania upływał z dniem 04 czerwca 2013 r. Na ogólną 
liczbę 95 mieszkańców Nowego Wylezina uprawnionych do udziału w konsultacjach , udział w 
glosowaniu wzięło 19 mieszkańców. Kart ważnych zwrócono 19 szt., natomiast kart nieważnych nie 
stwierdzono. Spośród głosów ważnych na pytanie konsultacyjne„ Jestem za przyjęciem projektu 
uchwały w sprawie likwidacji sołectwa Janów, przyłączenia miejscowości Janów do sołectwa Nowy 
Wylezin oraz zmiany granicy sołectwa Nowy Wylezin" oddano 16 głosów, na pytanie konsultacyjne „ 
Jestem przeciw przyjęciu uchwały w sprawie likwidacji sołectwa Janów, przyłączenia miejscowości 
Janów do sołectwa Nowy Wylezin oraz zmiany granicy sołectwa Nowy Wylezin" oddano 3 glosy, a 
głosów nieważnych nie było. Natomiast na ogólną liczbę 23 mieszkańców Janowa uprawnionych do 
udziału w konsultacjach , udział w glosowaniu wzięło 14 mieszkańców. Kart ważnych zwrócono 14 
szt. , natomiast kart nieważnych nie stwierdzono. Spośród głosów ważnych na pytanie konsultacyjne„ 
Jestem za przyjęciem projektu uchwały w sprawie likwidacji sołectwa Janów, przyłączenia 
miejscowości Janów do sołectwa Nowy Wylezin oraz zmiany granicy sołectwa Nowy Wylezin" oddano 
14 głosów, na pytanie konsultacyjne „ Jestem przeciw przyjęciu uchwały w sprawie likwidacji sołectwa 
Janów, przyłączenia miejscowości Janów do sołectwa Nowy Wylezin oraz zmiany granicy sołectwa 
Nowy Wylezin" oddano O głosów, a głosów nieważnych nie było . 

Wyniki konsultacji świadczą niezbicie o tym, iż, mieszkańcy wsi Janów i Nowy Wylezin , biorący udział 
w glosowaniu, opowiedzieli się za zniesieniem (likwidacją) sołectwa Janów, przyłączeniem 
miejscowości Janów do sołectwa Nowy Wylezin oraz zmianą granicy sołectwa Nowy Wylezin. 
Wobec powyższego , uzasadnione jest stanowisko Rady Gminy Kowiesy wyrażone w niniejszej 
uchwale o zniesieniu sołectwa Janów, przyłączeniu miejscowości Janów do sołectwa Nowy Wylezin 
oraz zmianie granicy sołectwa Nowy Wylezin. 
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Radni nie wnieśli uwag 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. Uchwała 
została podjęta 14 głosami. 

Ad.17 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
zmiany statutu sołectwa Nowy Wylezin. Omówienia projektu uchwały ponownie dokonała pani Edyta 
Adamczyk, która poinformowała, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy 
odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. W związku z likwidacją sołectwa 
Janów i przyłączenia miejscowości Janów do sołectwa Nowy Wylezin należy zmienić statut Nowego 
Wylezina w części dotyczącej terenu działania sołectwa . 
Radni nie wnieśli uwag 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. Uchwała 
została podjęta 14 głosami. 

Ad.18 
Kolejny punkt to prezentacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach. 
„Dobre rady na odpady - projekt edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu 

Gminy Kowiesy". Na wstępie pani Lidia Wiedeńska- Dyrektor Szkoły Podstawowej poinformowała, że 
szkoła wzięła udział w projekcie dot. odpadów. Projekt realizowany jest od 15 kwietnia do 30 czerwca 
b.r. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 18.745,00 zł, kwota dotacji z WFOŚiGW wynosi 
15.995,00 zł, udział własny - 2.750,00 zł . Pani Dyrektor podziękowała panu Wójtowi i Radzie Gminy 
za zapewnienie środków na w/w projekt oraz pani Ewie Pawlak, która również sprawowała opiekę nad 
całym projektem. Pani Dyrektor dodała, że w projekcie brali udział również uczniowie z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Turowej Woli. 
Projektem objęcie byli uczniowie wszystkich oddziałów szkolnych (od klasy „O" do klasy VI). W 
klasach „O" - Ili zostały przeprowadzone zajęcia , na których uczniowie byli poinformowani jak 
segregować odpady. Po cyklu odbytych zajęć odbył się konkurs plastyczny pod nazwą „ Wiem, jak 
segregować odpady". Nagrodą dla wszystkich uczestników była jednodniowa wycieczka do Paku 
Zoologicznego w Łodzi. 
W klasach IV-VI podczas godziny wychowawczej i lekcji przyrody również zostały przeprowadzone 
zajęcia o możliwości zagospodarowania i wykorzystania odpadów. Po cyklu zajęć odbył się konkurs 
wiedzy. Wyniki były następujące : 38 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kowiesach i 8 uczniów z 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli pojechało w nagrodę na jednodniową wycieczkę w 
okolice Tomaszowa Mazowieckiego i Spały. W dniu 19 czerwca odbyło się spotkanie z panią z 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego podczas którego uczniowie wysłuchali prelekcji na temat 
wpływu człowieka na środowisko . Pani z Bolimowskiego Parku poinformowała, że jest to problem nie 
tylko nasz, ale i całego powiatu. 
Pani Dyrektor dodała, że następnym działaniem jest konkurs plastyczny na plakat popularyzujący 
segregację odpadów wśród mieszkańców gminy Kowiesy. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na 
podsumowaniu projektu. Nagrodą dla osoby, która namaluje najlepszą pracę będzie wydrukowanie jej 
w ilości 100 egzemplarzy. 
Następnym zadaniem w ramach projektu był zwiad terenowy w miejscach zamieszkania dot. ,,dzikich" 
wysypisk śmieci. Uczennice, które będą przedstawiać prezentację pokażą zdjęcia jak wyglądają te 
wysypiska. 
Pani Dyrektor poinformowała , że oprócz zdobytej wiedzy przez uczniów na temat odpadów, szkoła 
wzbogaciła się w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu zostały zakupione plansze dydaktyczne, 
program komputerowy „Odpady i recykling", kosze do segregacji odpadów, 2 aparaty fotograficzne, 
kamera wideo oraz projektor multimedialny. 
Następnie pani Dyrektor oddała głos trzem uczennicom, które przedstawiły prezentację na temat 
„Dobre rady na odpady - projekt edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu 
Gminy Kowiesy" . 
Prezentacja dotyczyła ankiety na temat odpadów w gospodarstwach domowych, którą uczennice 
przeprowadziły wśród mieszkańców gminy Kowiesy. W ankiecie udział wzięło 51 gospodarstw z 
następujących wiosek: Janów - 9 gospodarstw, Paplin - 12 gospodarstw, Franciszków - 9 
gospodarstw, Kowiesy - 5 gospodarstw, Jeruzal - 16 gospodarstw. Wnioski z przeprowadzonej 
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ankiety: 82% gospodarstw które wzięły udział w ankiecie oświadczyło, że segreguje sm1ec1. 
Ankietowane gospodarstwa odpowiedziały, że największa ilość odpadów jakie powstają w 
gospodarstwie domowym to szkło. Na pytanie: Ile śmieci w ciągu miesiąca zbiera się w Państwa 
gospodarstwie? najwięcej gospodarstw odpady gromadzi w 1 pojemniku. Na pytanie: Czy system 
wywozu w Państwa gminie działa prawidłowo? 38% ankietowanych odpowiedziało, że nie jest 
zadowolonych. 
Następnie Pani Dyrektor przedstawiła w formie prezentacji kilka zdjęć „dzikich" wysypisk wykonanych 
przez uczniów klasy VI i V. 

Pani Przewodnicząca podziękowała Pani Dyrektor oraz uczennicom za przedstawienie prezentacji i 
przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad.19 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. Ponieważ nie zgłoszono żadnych interpelacji 
zapytań Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad.20 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Głos zabrała radna Dorota Powązka, która podziękowała za wycinkę drzew oraz za naprawienie 
drogi w Chojnacie. 
Następnie głos zabrał pan Wójt, który wręczył podziękowania dla Pani Barbary Białek -
Przewodniczącej KGW w Paplinie oraz pani Renaty Wojtczak - Przewodniczącej Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Stary Wylezin za reprezentację gminy Kowiesy na festynie „Niedziela w Białej". Niestety 
pani Renata Wojtczak była nieobecna w związku z tym podziękowania odebrała sołtys Starego 
Wylezina - pani Małgorzata Kieszek. 
Następnie głos zabrał radny Ireneusz Bedełek, który poruszył kwestię odnośnie inwestycji 
wpuszczenia wód do melioracji - inwestycja nie została zrobiona. Radny dodał, że nie została 
udzielona konkretna odpowiedź czy melioracja będzie odłączona czy nie. Następnie zostało 
wygłoszone oświadczenie przez pana radnego o następującej treści : ,,Oświadczam, że w obrębie 
Wola Pękoszewska na działce nr ewid. 412, są podłączone wody powierzchniowe do melioracji oraz 
na działce nr ewid. 414 jest podłączona melioracja, której nie ma w planach. Proszę o odłączenie tych 
dwóch przyłączy od melioracji." Radny uzupełnił wypowiedź informując, że na działce nr ewid. 412 
cześć melioracji jest zamulona i woda nie spływa do studzienki, która znajduje się na działce nr ewid. 
415. Ukierunkowanie wody, która spływa z pól Pana Kryńskiego oraz pól sąsiednich powoduje, że 
powstają wyrwy w drodze. Radny dodał, że w związku z zaistniałą sytuacją dojazd do jego pola jest 
utrudniony. Radny poinformował również, że na działce nr ewid. 414 stanowiącej własność pana 
Albinowskiego jest podłączona nielegalna melioracja. Na polach pana radnego zalega woda w 
związku z czym wiosną i jesienią mnie można prowadzić produkcji rolnej. 
Radny zwróci/ się do Prezesa spółki wodnej pana Mieczysława Włodarskiego o to aby miał wgląd na 
co są przekazywane pieniądze pochodzące ze spółki wodnej- na inwestycje czy na konserwację?. 

Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że postara się udzielić odpowiedzi na zadane pytania. 
Sprawa podłączenia dodatkowego przewodu na gruntach pana Zjawińskiego ciągnę/a się dwa lata. 
Decyzję podłączenia podjęła Spółka wodna. Pan Wójt dodał, że był z osobą upoważnioną do 
odkopania sączka zbierającego, sprawdzić czy działa on prawidłowo . Dodatkowo został położony 
przewód plastikowy żeby mogla ściekać większa ilość wody, ponieważ zbieracz jest już umiejscowiony 
dosyć głęboko. Umotywowane jest to tym, żeby po większych opadach deszczu woda nie zalewała 
budynków. 
Pan Wójt dodał, że nie wiedział o tym, że ktoś nielegalnie podłączył się do melioracji i pierwszy raz 
dowiedział się o tym na Komisjach Rady Gminy a dziś pan radny to powtórzył. W takiej sytuacji spółka 
wodna musi wystąpić z pismem do tej osoby aby uzyskała stosowne pozwolenia i wniosła opiaty, 
jeżeli przekroje zbieraczy pozwalają na podłączenie określonej liczby wody, a jeżeli to nie będzie 
zrobione to w takiej sytuacji musi być postępowanie sądowne, a dokładnie prokuratury, że jest 
nielegalne podłączenie do urządzeń spółki. Pan Wójt dodał, że na sierpniową sesję mamy zamiar 
zaprosić Wicemarszałka Województwa Łódzkiego i Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Łodzi. 
Zarząd Spółki Wodnej zwrócił się z prośbą do osób z Turowej Woli i Michałowicach gdzie jest 
największy problem z melioracją o wypełnienie stosownych deklaracji. Część osób wypełniła 
deklaracje część niestety do dnia dzisiejszego nie złożyła . Pan Wójt dodał, że prawo pozwala aby 
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spółka wodna robiła remeliorację, czyli tam gdzie melioracja nie spełnia swojej roli można byłoby 
zrobić zbiorniki retencyjne i zwiększyć przekroje przewodów - zbieraczy. Realizacja inwestycji może 
potrwać ok. 3-4 lata i właściciel, który złoży stosowne dokumenty poniesie 20 % kosztów tego zadania, 80% ponosi Skarb Państwa. 
Pan Wójt nawiązał do wypowiedzi pana radnego i poinformował, że jeżeli będzie zrobione 
odwodnienie przy nieruchomościach pana radnego z dróg gminnych i zostanie poprowadzony 
przewód podziemny do rowu melioracyjnego gdzie zbierze w dwóch miejscach z dróg gminnych wody 
opadowe, pozwoli to, że nie będzie w zbieraczu tak wysokiej ilości wody jaka jest na dzień dzisiejszy. 
Radny Ireneusz Bedełek ponowił swoje pytanie czy będzie odłączona melioracja czy pozostanie tak jak jest. 
Pan Wójt odpowiedział, że gmina tego nie robiła i za to nie płaci. 
Radny zapytał kto w takim razie za to płaci? 
Pan Wójt odpowiedział, że za to płaci Gminna Spółka Wodna. 
W związku z tym radny Ireneusz Bedełek zwrócił się do Prezesa Zarządu Gminnej Spółki Wodnej, z 
pytaniem, że jeżeli wody jest za dużo to po co ją jeszcze podłączać. Radny dodał, że jeżeli robi się 
odwodnienie to wodę się do odwodnienia włącza . Radny powiedział, że woda wylewa i dlatego trzeba 
zamknąć meliorację. 
Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński zadał pytanie kto ma odłączyć meliorację? Pan Wójt mówi 
że nie są to jego kompetencje i sprawa gminy. W takim przypadku kto jest za to odpowiedzialny? 
Pan Wójt odpowiedział, że inwestycja była realizowana przez Spółkę Wodną i faktura też tak została 
wystawiona. Nadzór nad realizacją inwestycji Spółek Wodnych jest w kompetencji Starostwa 
Powiatowego. Prawo wodne nie jest w kompetencji gminy. 
Radny Ireneusz Bedełek zapytał do kogo trzeba pisać skargę? 
Pan Wójt odpowiedział, że skargę trzeba pisać na działalność spółki do Starosty. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński poruszył kwestie składowiska styropianu w Starym 
Wylezinie. Po interwencji w zimę było obiecane, że w kwietniu składowisko zostanie usunięte . Już 
niedługo lipiec a nic nie jest zrobione w tym kierunku, żeby usunąć styropian z pola. 
Wiceprzewodniczący skierował pytanie do pana Wójta czy wiadomo coś na ten temat? 
Pan Wójt odpowiedział, że nic nie wie na ten temat. Miało być wysłane ponaglenie do firmy, która 
składuje styropian na działce ponieważ firma zobowiązała się na piśmie do usunięcia styropianu w 
konkretnym terminie. 

Następnie głos zabrała Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, która poinformowała , że 21 
czerwca b.r. o godz. 12:00 w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu odbędzie się tzw. Dzień projektów 
gimnazjalnych. Obowiązkiem każdego ucznia jest wzięcie udziału w takim projekcie, ponieważ w 
przeciwnym razie nie będzie on mógł ukończyć szkoły. Corocznie w takim projekcie biorą udział 
uczniowie klas li gimnazjum. Temat projektów jest wpisywany na świadectwie gimnazjalnym. Pani 
Dyrektor dodała, że w tym roku podjęto decyzję aby projekty dotyczyły patrona szkoły . Temat projektu 
brzmi: ,,Patron szkoły - por. pilot Dywizjonu 303 Marian Bełc . Pani Dyrektor poinformowała również, 
że Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd uczniowski złożą wniosek do Rady Gminy o 
nadanie imienia szkole. W związku z powyższym pani Dyrektor zaprosiła Państwa Radnych, Pana 
Wójta Andrzeja Józefa Luboińskiego, Sekretarz - Panią Teresę Słomę, Kierownika GZO - Panią Ewę 
Pawlak oraz Sołtysa wsi Jeruzal - Panią Reginę Widulińską na przedstawienie projektu przez klasę Il 
Gimnazjum. 

Następnie głos zabrała pani Marzena Matuszewska, która w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju wsi 
Turowa Wola i okolice serdecznie zaprosiła na piknik integracyjny pod nazwą: ,,Początek lata -
bezpieczne wakacje dla wszystkich", który odbędzie się 30 czerwca. Następnie pani Marzena 
Matuszewska rozdała zaproszenia. 
Głos zabrała również Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kowalska, która zaprosiła Państwa 
Radnych na w/w piknik integracyjny. Pani Przewodnicząca dodała, że na piknik integracyjny zostali 
zaproszeni goście z zewnątrz: straż pożarna, policja, ratownik medyczny. Środki na organizację 
pikniku częściowo zostały pozyskane LGD Kraina Rawki. 

Następnie głos zabrał pan Wójt, który przypomniał sołectwu Wola Pękoszewska - Borszyce, że w tym 
roku 18 sierpnia w Lipcach Reymontowskich organizowane są dożynki i w/w sołectwo przygotowuje 
wieniec dożynkowy oraz stoisko gminne. 
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Głos zabrał sołtys Bolesław Wacławek, który skierował się z pytaniem do Radej Powiatu. Pan sołtys 
zapytał czy wiadomo coś w sprawie drogi koło pana Lewandowskiego w Chojnacie. Inwestycja 
przebudowy DK nr 8 została zakończona a 70 m drogi powiatowej jest niewyremontowane. Pan 
Wacławek zapytał czy może uzyskać jakieś informacje na ten temat. 
Radna Powiatu Pani Ewa Pawlak odpowiedziała, że po zakończonej inwestycji rozbudowy DK nr 8 na 
terenie naszej gminy zostały dwa odcinki dróg, których ustalenie właściciela jest trudne (odcinek 
należy albo do GDDKiA albo do powiatu). Pani Radna dodała, że po zakończonej inwestycji GDDKiA 
nie wróci na teren naszej gminy dlatego powiat podjął się naprawy odcinka drogi w Chojnacie i w 
Wędrogowie. Odcinek drogi koło placu węglowego w Wędrogowie obecnie jest naprawiany i po 
zakończeniu tego odcinka drogi, wykonawca zacznie naprawę drogi w Chojnacie. 

Pan sołtys Bolesław Wacławek zapytał kiedy zostanie usunięta woda, która jest przy zjeździe z 
wiaduktu na Wolę Pękoszewską. 
Odpowiedzi udzielił pan Wójt informując, że woda przy zjeździe z wiaduktu sygnalizowana była już w 
ubiegłym roku wykonawcom, projektantowi i inwestorowi. W roku bieżącym w styczniu po pierwszych 
roztopach zostało wysłane ponaglenie, że bardzo duża ilość wody zalega na drodze. W związku z 
ponagleniem wykonawca postawił zakaz wjazdu a z końcem kwietnia gmina otrzymała pismo, że 
sprawa została przekazana projektantowi. Pan Wójt dodał, że Kierownik który nadzoruje DK nr 8 na 
naszym terenie przekazał, że projektanci mieli wykonane złe badania gruntu i w ramach kontraktu nie 
mogą przeprojektować zjazdu. 
Pan sołtys Bolesław Wacławek odniósł się do słów Pana Wójta i powiedział, że pod starą drogą 
przepust był. Woda jeżeli będzie pompowana to pójdzie pod górę . 
Głos zabrał również radny Cezary Żukowski, który poinformował, że dziury w drodze powiatowej w 
Turowej Woli zostały załatane tylko do Pani Skrzeczyńskiej i materiał do łatania dziur się skończył. 
Dalej są dziury głębokości 30 cm. 
Radna Powiatu Ewa Pawlak dodała, że na terenie naszej gminy w miarę możliwości cały czas są 
naprawiane dziury w drogach. 
Do dyskusji dołączył sołtys Bolesław Wacławek, który powiedział, że poprzez przebudowę DK nr 8 są 
zniszczone drogi na naszym terenie i odbudowy albo naprawy tych dróg nie ma. 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy, która poinformowała , że w ubiegłym tygodniu w Turowej 
Woli na objeździe dróg był pan Marian Stasik z Zarządu Dróg oraz Wicestarosta pan Jan Białek. 

Sołtys Jakubowa Mieczysław Włodarski poinformował, że był wożony destrukt na drogi z funduszu 
sołeckiego a następnie równiarka rozgarniała ten destrukt po drodze. Po rozłożeniu destruktu Pan 
sołtys poprosił aby pan obsługujący równiarkę opuścił urządzenie aby można było wyrównać drogę 
przez wieś. Niestety osoba obsługująca równiarkę odmówiła, tłumacząc się tym że to nie jest w jej 
kompetencji. 

Pan Wójt odpowiedział, że na dostawę destruktu z funduszu sołeckiego był przeprowadzony osobny 
przetarg niż na dostawę pospółki i równanie dróg, dlatego wykonawcy nie mogą sobie wchodzić w 
drogę bo na każdą inwestycję była podpisana umowa z innym wykonawcą. Każda firma ma określony 
zakres robót w umowie. 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Brzeziński, który skierował się z pytaniem do 
Radnej Powiatu, czy jest w planach Starostwa remont drogi w Starym Wylezinie po zakończeniu 
inwestycji budowy wiaduktu CMK. 
Radna Powiatu Ewa Pawlak odpowiedziała, że odnośnie tej inwestycji jest spisana umowa i zostały 
zrobione zdjęcia drogi przed rozpoczęciem inwestycji. Wszystko zależy od tego jaki będzie stan drogi 
po zakończeniu inwestycji. Jeżeli jej stan będzie kwalifikował się do położenia nowego asfaltu to na 
pewno będzie to egzekwowane. 
Wiceprzewodniczący zapytał czy Starostwo Powiatowe planuje jakieś inwestycje na terenie naszej gminy? 
Radna Powiatu odpowiedziała, że na pewno jest zaplanowana inwestycja przebudowy drogi 
powiatowej w Turowej Woli. Obecnie jest robiony projekt przebudowy tego skrzyżowania . Wykonanie 
inwestycji planowane jest na rok 2014. Radna poinformowała, że w 2012 r. jedyną inwestycją jaką 
wykonało Starostwo Powiatowe był remont drogi powiatowej w Paplinie. Na 2013 r. zaplanowany jest 
remont drogi w Mokrej Prawej do której część pieniędzy dokłada gmina oraz remont niewielkiego 
kawałka drogi w Gzowie, gmina Słupia. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 
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Ad. 21 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 16.10 

Protokołowała: 

{tol,CUl~:)_ 
Edyta Adamfzyk 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Kowiesy 

/-/ Barbara Kowalska 
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