Protokół z XXX

Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 20 sierpnia 2013 roku
P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2013

z XXX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 sierpnia 2013 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Kowiesy
Początek

Sesji godzina 13.00
Sesji godzina 14.30

Zakończenie

Ustawowy stan radnych 15
Faktyczny stan radnych 12

W sesji uczestniczyło 12 radnych - nieobecna była radna Elżbieta Adamczyk, radny Andrzej
Krajewski oraz radny Wiktor Machałowski - według załączonej listy obecności /załącznik nr 1/,
ponadto w sesji uczestniczyli: Pani Ewa Pawlak - Radna Powiatu Skierniewickiego, Pani Lidia
Wiedeńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Pani Maria Cygan - Dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Jeruzalu, Pani Katarzyna Żyszkowska - Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz
sołtysi zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/.
W sesji udział wzięli :
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy,
Ad.1
Otwarcia Sesji dokonała pani Barbara Kowalska - Przewodnicząca Rady Gminy, która serdecznie
powitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję .
Ad. 2
Następn i e Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła ,
na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych .

Ad. 3
W kolejnym punkcie
Porządek

Przewodnicząca

Rady Gminy

iż

dzisiejsze obrady

przedstawiła

planowany

są

prawomocne,

porządek

ponieważ

obrad:

obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad .
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęci e protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kowiesy na lata 2013-2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu .
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad
Porządek obrad poddano pod głosowanie . W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, 12
radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Porządek został przyjęty 12 głosami.

Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. z uwagi
na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści nie odczytywano. Przy braku uwag do protokołu
p rzystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania . W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu
głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Protokół został
przyjęty 12 głosam i.
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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 :
Z zakresu zadań inwestycyjnych.
21 .08. b.r. o godzinie 12:00 rozpocznie się odbiór końcowy budowy świetlicy wiejskiej wraz z
częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej .
2. Modernizacja drogi w Michałowicach jak również modernizacja drogi w Jakubowie została
zakończona i odebrana.
3. Modernizacja drogi w Nowym Lindowie została wykonana w ograniczonym zakresie od km 0,00
do 0+560 km, gdyż dalej na naszej drodze wewnętrznej jest środek oczka wodnego, a następnie
szpaler drzew w wieku 30 - 40 lat. Na mapie pobranej ze Starostwa Powiatowego do
opracowania dokumentacji nie były uwzględnione w/w obiekty. Ponadto w nowym śladzie drogi
jest słup energetyczny niskiego napięcia, który do końca miesiąca sierpnia zostanie przestawiony
na linię graniczną.
4. Przetarg na modernizację drogi w Janowie odbył się w dniu 11 lipca. Wpłynęły trzy oferty:
- Firmy ZOB MARBUDEX Marek Kierlańczyk ze Skierniewic na kwotę 129.493,21 zł brutto
- Firmy PED BRUK Piotr Dudek z Pamiętnej na kwotę 143.399,98 zł brutto
- Firmy WOTEX Wojciech Wacławski z Micina na kwotę 137.841,92 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZOB MARBUDEX Marek Kierlańczyk ze Skierniewic,
z którą została podpisana umowa i trwa jej realizacja .
5. Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej pozwolenia wodno prawnego i kosztorysu na
modern izację zbiornika wodnego w M ichałowicach z Panem Wojciechem Biernatem musiała
zostać rozwiązana z uwagi na stan zdrowia projektanta, który w ubieg łym tygodniu zmarł. Nowa
umowa została podpisana w sierpniu i dokumentacja winna być wykonana do 1 września b.r.
Uzyskanie pozwolenia na realizację oraz złożenie wniosku do WFOŚiGW w Łodzi uniemożliwia
realizację tego zadania w tym roku.
6. W dniu 28 czerwca zostały otwarte oferty na „ Nadbudowę i przebudowę budynku OSP na
potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli , budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe .
Wpłynęła tylko jedna oferta firmy „ lnstal-Bud" Mirosław Skrzeczyński , która spełniała wszystkie
wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i prawa zamówi eń publicznych . W dniu
11 lipca 2013 roku została podpisana umowa na realizację tego zadania na kwotę 372.135,81 zł
brutto.
7. 25 lipca b.r. zostały otwarte oferty na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 115160 Ew
Kowiesach. Wpłynęły dwie oferty:
- ,,SINBUD" Piotr Siniarski z B iałej Rawskiej na kwotę 104.380,38 zł brutto
- ,,PED-BRUK" Piotr Dudek z Pam iętnej na kwotę 137.663,22 zł brutto.
W dniu 2 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa z firmą „ SINBUD" Piotr Siniarski na realizację
zadania z terminem zakończenia do 16.09.2013 r.
8. Budowa drogi gminnej nr 115152 E Pękoszew-Wędrogów drugi etap jest obecnie realizowana
przez firmę z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 803.506,01 zł brutto, z terminem realizacji do 9
września 2013 r. Ponadto w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi złożyliśmy wniosek na dodatkowe
dofinansowanie tego zadania i staramy się o kwotę ponad 80 tys. zł.

I.
1.

//.

Sprawy bieżące.
1. Z dniem 31 lipca Pan Mariusz

Jędrychowicz podziękował Urzędowi Gminy Kowiesy za
dotychczasową pracę, gdyż znalazł pracę w Skierniewicach z lepszymi warunkami płacowymi

w wyuczonym zawodzie. Poprosiliśmy Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach o
skierowanie do Urzędu Gminy Kowiesy osoby po ukończeniu ochrony środowiska lub
administracji publicznej, na którą możemy uzyskać dofinansowanie na prace interwencyjne.
Zostało skierowane 7 osób do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej , ale nie było żadnej
osoby z terenu gminy Kowiesy. Najlepiej na rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował s ię pan
Tomasz Pelka, absolwent Administracji Publicznej WSEH w Skierniewicach z
doświadczeniem w Spółdzielni mieszkaniowej w Skierniewicach na stanowisku ds.
gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz ds. księgowych . Dofinansowanie z
Powiatowego Urzędu Pracy na to stanowisko wynosi obecnie ponad 930 zł miesięczn ie i
będzie finansowane do końca listopada. Takie samo dofinansowanie otrzymywaliśmy na
Pana Mariusz Jędrychowicza .
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2. Obecnie trwa drugi nabór składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Termin składania wniosków
mija 30 sierpnia 2013 r.
3. Obecnie trwają prace Gminnej Komisji ds. szacowania strat w uprawach. Wnioski o
oszacowanie strat w uprawach z tytułu nawalnych deszczy złożyło ponad 50 gospodarstw.
4. W dniu 13 sierpnia b.r. wspólnie z Panem Kowalewskim - Kierownikiem Rejonu Dróg
Publicznych w Piotrkowie Trybunalskim i jego zastępcą, sprawującymi nadzór nad S-8 w
obrębie gminy Kowiesy, dokonaliśmy objazdu dróg dojazdowych. Zostały pokazane wszystkie
problemy na drogach dojazdowych oraz na naszych drogach lokalnych utwardzonych przez
GDDKiA będących w ich władaniu . Obecnie jest podpisana umowa z firmą projektową na
zaprojektowanie nowego odwodnienia dróg dojazdowych przy wiadukcie Chojnata- Wola
Pękoszewska .

5. W dniu 19 lipca w Rawie Mazowieckiej w biurze notarialnym został podpisany akt notarialny
zamiany gruntów w Lisnej .
6. W dniu 8 sierpnia o godz. 15:00 w jednostce OSP Paplin odbył się uroczysty apel z okazji
włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wręczenia aktu dokonał
zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi - brygadier Mariusz
Konieczny w asyście Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach starszego brygadiera
Dariusza Rosińskiego.
7. Zostały rozpatrzone wnioski o przyznanie stypendium Wójt Gminy Kowiesy za wybitne
os i ągnięcia w nauce w roku szkolnym 2012/2013. Na poziomie szkół podstawowych:
- Paulina Ziarkowska kl. V średnia ocen - 5,41
- Kornelia Sor kl. V średnia ocen - 5,50
Na poziomie gimnazjum:
- Konrad Bedełek kl. li - średnia ocen 5,36
/li.
Wyjazdy służbowe:
1. W dniu 3 lipca brałem udział w spotkaniu Wójtów Gminy LGD "Kraina Rawki" w sprawie
przygotowania zmian w dokumentach programowych LGD.
2. 17 lipca byłem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach na spotkaniu z Dyrektorem
Urzędu w sprawie pozyskania od 1 sierpnia osób na stanowisko ds. gospodarki odpadami w
Urzędzie Gminy i organ izację prac interwencyjnych.
3. Wspólnie z Pan i ą Zuzanną Dudziak w dniu 22 lipca byłem w Urzędzie Gminy Lipce
Reymontowskie na spotkaniu organizacyjnym w sprawie dożynek powiatowych w dniu 18
sierpnia 2013 roku.
·
. 4. W dniu 11 sierpnia brałem udział w I Gminnym Święcie Wiśni organizowanym w gminie Regnów.
Festyn trwał od godz. 13:00 do 22:00 i był organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi
Regnów.
5. W dniu 18 sierpnia wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Gminy i Wiceprzewodniczącym Rady
Gminy brałem udział w dożynkach powiatu skierniewickiego w Lipcach Reymontowskich .
Wieniec dożynkowy oraz stoisko gminne przygotowało KGW z Woli Pękoszewskiej. Bardzo
dziękuję wszystkim mieszkańcom Woli Pękoszewskiej , którzy brali udział w przygotowaniach
wi eńca dożynkowego, stoiska oraz osobom występującym na scenie.
6. Na Wojewódzkim Święcie Pszczelarzy w Starej Wojskiej w gminie Rawa Mazowiecka gminę
Kowiesy reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Paplina - jako wioska tematyczna i nasz
kabaret Banialuka - za co serdecznie dziękuję .

Po przedstawieniu informacji o działalności między sesjami pan Wójt wręczył podziękowanie za udział
i reprezentację gminy na dożynkach powiatowych w Lipcach Reymontowskich pani Magdalenie
Dymowskiej - Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Pękoszewskiej. W związku z tym, iż
pan i Magdalena nie uczestniczyła w obradach Sesji Rady Gminy podziękowan ia odebrała pani radna
Zuzanna Dudziak.
Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami. W
Pani P rzewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad .

związku

z brakiem

pytań

Ad . 6

Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2013-2016. Z uwagi na urlop wypoczynkowy pani Skarbnik,
omówienia dokonał pan Wójt, który po i nformował, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
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Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie dostosowania planowanych wysokości budżetowych na rok
2013:
- dochody zwiększa się o kwotę 343.357,00 zł
- wydatki zmniejsza się o kwotę 589.884,00 zł
- deficyt zmniejsza się o kwotę 933.241 ,00 zł
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 933.241,00 zł
W związku z czym deficyt w roku 2013 wyniesie 1.423.288,00 zł a jego pokrycie planowane jest z
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.348.516,43 zł, oraz wolnych środków z lat ubiegłych w
kwocie 75.040,00 zł.
Kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie 2.385.516,43 zł (30,36% w stosunku do dochodów), a jego
splata zakładana jest do roku 2022.
W załączniku przedsięwzięć zmienia się nakłady na zadanie budowy li odcinka drogi relacji Pękoszew
- Wędrogów (po rozstrzygniętym przetargu wartość zadania wyniesie 830.000,00 zł i zostanie
sfinansowane w części z dotacji Województwa Łódzkiego 400.830,00 zł oraz z pożyczki z EFRWP
360.000,00 zł i środków własnych budżetu 19.170,00 zł).
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu
projektu i głosowania . W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych. 12
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwała została podjęta 12 głosami.

Ad.7
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.
Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który poinformował, że dochody i wydatki zwiększa się w
kwocie 444.117,00 zł, z tytułu:
• 400.830,00 zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie drogi
Pękoszew - Wędrogów - li etap,
• 41 .000,00 zł - dotacja WFOŚ I GW w Łodzi na dofinansowanie urządzenia Eka-pracowni
w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu
• 2.100,00 zł - zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe
• 187,00 zł - zwiększenie dotacji na składki zdrowotne
Dochody zmniejsza się o kwotę 100.760,00 zł, w tym:
•
100.000,00 zł - z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze żwirowni w Paplinie
(na rok 2013 zaplanowano 150 tys. zł, wpłynęło 50 tys. zł),
• 760,00 zł- zmniejszenie dotacji na zadania z pomocy społecznej
Wydatki zmniejsza się w kwocie:
•
130.144,00 zł- przesunięcie zadania renowacji stawu w Michałowicach na 2014 rok.
• 903 . 097,00zł, w związku z otrzymaniem dotacji na drogi (400.830 zł) i z tytułu oszczędności
po przetargach na roboty drogowe w kwocie 502.267. zł oraz zmianą w dotacjach GOPS zmniejszenie w kwocie 760 zł.
Ponadto w wydatkach budżetu dokonuje się przesunięcia kwoty 35.000,00 zł z oszczędności po
przetargu na zadania bieżące na drogi w kwocie 19.000 zł (remonty dróg, przepusty, równanie itp.)
i zakup oraz montaż piłko chwytów przy boisku w Woli Pęk. 16.000,00 zł.
W dziale oświaty przesuwa się środki na opłacenie za dzieci z terenu Gminy Kowiesy uczęszczające
do przedszkoli w innych gminach (dwoje dzieci, były zaplanowane środki w kwocie 10 tys. zł, potrzeba
20 tys.) oraz 6.000 zł z remontu schodów na zakup piłko chwytów na boisku przy Gimnazjum.
Radn i nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały . Przystąpiono do odczytania
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych . 12
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwała została podjęta 12 głosami.

Ad.8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu . Omówienia projektu uchwały dokonał pan Wójt, który poinformował, że
w celu sfinansowania budowy li etapu drogi Wędrogów - Wola Pękoszewska, niezbędne jest
zaciągnięcie pożyczki. Jest to preferencyjna pożyczka ze środków EFRWP, której oprocentowanie
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wynosi równowartość 1,00 wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego w stosunku rocznym, obecnie 2,7%.
Nabór odbywa s ię w trybie konkursowym. Pożyczkę otrzymają uczestnicy, którzy podczas oceny
dokonywanej przez Komisję Konkursową otrzymają największą liczbę punktów
Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały . Przystąpiono do odczytaniu
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych . 12
radnych głosowało za podjęciem uchwały , nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwała została podjęta

12

głosami.

Ad. 9
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych .

W

zwi ązku

z brakiem

pytań

pani

Przewodnicząca przeszła

do kolejnego punktu.

Ad.10
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.

Pan Wójt zwrócił się do sołtysów wsi z prośbą o przypomnienie mieszkańcom, że wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cen ie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
należy składać do 30 sierpnia b.r. Następną sprawą jaką poruszył pan Wójt było zaproszenie w
im ieniu Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska, wszystkich obecnych na posiedzen iu Sesji Rady
Gminy, na dożynki wojewódzkie, które odbędą się 25 sierpnia b.r. na Palcu Miejskim przy
ul. 15 Grudnia.
Następnie głos zabrała

pani Lidia

Wiedeńska

- Dyrektor

Szkoły

Podstawowej w Kowiesach , która

poinformowała , że w związku z zakończeniem projektu „ Dobre rady na odpady" (prezentacja na
temat projektu została przedstawiona na czerwcowym posiedzeniu Sesji Rady Gminy), jednym z
działań było wydrukowanie plakatów jako nagroda główna w konkursie plastycznym na temat

odpadów i ich segregacji. Konkurs wygrała Weronika Matanyj, uczennica klasy VI. W związku z
powyższym sołtysom zostały rozdane plakaty z rysunkiem w/w uczennicy z prośbą o rozwieszenie na
tablicach ogłoszeń .
Głos zabrał

Pan Wójt, który poinformował, że obecna gospodarka odpadami jest problemem nie tylko
ale ca/ej naszej Polski. Firmy, które mogą odbierać śmieci nie są do tego przygotowane.
Firma, która wygra/a przetarg na odbiór odpadów z terenu naszej gminy wcześniej odpady odbierała
od 600-set gospodarstw - na dzień 1 lipca musiała dostarczyć 187 szt. nowych koszy ale do dnia
dzisiejszego deklaracje przez mieszkańców są jeszcze składane , gdzie termin składania deklaracji
upłyną/ 15 maja. Firma Veolia zamówiła worki od firm zajmujących się ich produkcją, lecz niestety
firmy nie wywiązały się z obowiązków.
Obecnie liczba posortowanych odpadów na terenie gminy Kowiesy zwi ększyła się czterokrotnie.
Pan Dyrektor firmy z którą obecnie mamy podpisaną umowę na odbiór odpadów obiecał, że przy
odbiorze odpadów w sierpniu będą odbierane odpady we wszystkich workach jakie zostaną
wystawione i jednocześnie rozdane worki do segregacji odpadów. Sprawę koszy na odpady
nieselektywne proszę zgłaszać do pokoju nr 7 do pana Tomasza Pełki.
m i eszkańców

Następnie głos zabrała pani Katarzyna Żyszkowska z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
która zaprosiła na wystawę rolniczą do Piotrkowa Trybunalskiego organizowaną w dnia 24-25 sierpnia
b.r.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński, który skierował się z pytaniem do Pani Ewy
Pawlak - Radnej Powiatu Skierniewickiego, czy wiadomo coś na temat ronda w Turowej Woli. Czy
koszt ronda rzeczyw i ście będzie wynosi/ 3 mln zł? Wiceprzewodniczący zaproponował, aby za tą
kwotę zrobić 3-4 km nakładki asfaltowej na drodze.
Pani Ewa Pawlak potwierdziła , że koszt budowy ronda w Turowej Woli wyniesie około 3 mln zł. Jest
to droga bardzo ruchliwa dlatego przebudowa mia/aby być zrobiona kompleksowo. W zakresie prac
miała by się znaleźć budowa odwodnienia, rondo miałoby być oświetlone . Ze względu na to, że projekt
przebudowy ronda jest jeszcze nie dokończony, niemożliwe będzie złożenie wniosku o
dofinansowanie z tzw. Schetynówki. Decyzję o tym czy inwestycję zrobić w mniejszym zakresie lub
czy z realizacją inwestycji poczekać, aż będzie ogłoszony nowy nabór na składanie wniosków z
dofinansowaniem z unijnych pieniędzy będą musiały podjąć dwie rady - Rada Gminy Kowiesy i Rada
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Powiatu Skierniewickiego. Pani Radna dodała , że w związku z tym , iż przebudowa skrzyżowan i a nie
będzie realizowana, będzie wnioskowała o to, aby w zamian za to zrobić nakładkę asfaltową na
drodze np. od drogi nr „70" do Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu.
Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kowalska zapytała czy przebudowa skrzyżowania w
Turowej Woli nie mogła by się odbyć przy udziale mniejszych kosztów?
Pani Ewa Pawlak odpowiedziała, że to wiązałoby się ze zmianą projektu .
Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wyraził przekonanie, że każda droga jest potrzebna, ale
musimy liczyć się z tym, że droga w Starym Wylezinie została zniszczona przez firmę wykonującą
przebudowę wiaduktu na CMK. W dziury w drodze zostały położone awaryjnie płyty betonowe.
Wiceprzewodniczący stwierdził, że należy przystać przy remoncie drogi w Starym Wylezinie. Jaki sens
ma nowy wiadukt skoro droga dojazdowa do niego będzie popsuta.
Radna Powiatu Skierniewickiego Ewa Pawlak odpowiedziała , że droga jest monitorowana przez
Zarząd Dróg Starostwa Powiatowego. Firma wykonująca budowę wiaduktu na CMK ma zawarte
porozumienie ze Starostwem Powiatowym odnośnie doprowadzenia drogi do stanu poprzedniego po
zakończeniu inwestycji , dlatego bez sensu byłoby remontowanie drogi przez gminę.
Nie

zgłoszono więcej

wniosków.

Ad.11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad
Gminy Kowiesy VI kadencji.
Zakończenie

Przewodnicząca zamknęła

posiedzenie XXX Sesji Rady

sesji godz. 14.30

Protokołowała :

Przewodnicząca

Rady Gminy Kowiesy
Ed~

czyk
/-/ Barbara Kowalska
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