
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 27 września 2013 roku 

PR OT OKÓŁ Nr XXXl/2013 

z XXXI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13.00 
Zakończenie Sesji godzina 14.15 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 14 

W sesji uczestniczyło 14 radnych - nieobecna była radna Zuzanna Dudziak według załączonej listy 
obecności /załącznik nr 1/, Pani Ewa Pawlak - Radna Powiatu Skierniewickiego, Pani Lidia 
Wiedeńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Pani Maria Cygan - Dyrektor Publicznego 
Gimnazjum w Jeruzalu oraz sołtysi zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy, 
Pani Anna Gwardyńska - specjalista UG ( w pkt 12 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 stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 
na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. 

Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła planowany porządek obrad: 

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 zmieniającej uchwalę 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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Wylezin. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kowiesy zadań Powiatu 

Skierniewickiego z zakresu budowy fragmentu drogi powiatowej Nr 1330 E na terenie gminy 
Kowiesy. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Zamknięcie obrad. 

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

Ad.4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXX Sesji Rady Gminy. Z uwagi na fakt, 
iż protokół był przesłany w materiałach jego treści nie odczytywano. Przy braku uwag do protokołu 
przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W glosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu 
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głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Protokół został 
przyjęty 14 głosami. 

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

Z zakresu zadań inwestycyjnych: 
1. Budowa Świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej została zakończona 

i odebrana przez wszystkie służby i inspekcje. Wydana jest już decyzja na użytkowanie 
obiektu. 

2. Modernizacja drogi w Janowie została odebrana. Naliczono odsetki karne za nieterminową 
realizację zadania. Ponadto wykonawca dowiezie pospółkę żwirową oraz tłuczeń kamienny -
po 36 m3 na drogę między Michałowicami a Janowem, gdyż przy prowadzeniu prac na 
budowie, droga została rozjeżdżona ciężkim sprzętem. 

3. Budowa li etapu drogi Wędrogów - Wola Pękoszewska została zakończona i odebrana. 
Wykonawca do końca października wyrówna drogę gruntową, po której dowoził materiały na 
budowę drogi. 

4. Budowa chodnika i miejsc postojowych w Kowiesach została zakończona. Wykonawca w tym 
tygodniu ma usunąć usterki, które zostały stwierdzone podczas odbioru. 

5. Dokumentacja techniczna, przedmiar robót i kosztorys inwestorski na budowę oświetlenia w 
Chojnacie będzie dostarczona do Urzędu do 15.10.2013 r. 

6. Dokumentacja techniczna, pozwolenie wodno prawne, kosztorys inwestorski na modernizację 
zbiornika wodnego w Michałowicach będzie dostarczona do 10.10.2013 r.. Opóźnienie 
powstało na wskutek uzgodnień z WZMiUW w Łodzi. 

7. Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Woli Pękoszewskiej został wykonany 
i odebrany. 

8. Nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej 
Woli jest realizowana. Obecnie na budynku wykonywane jest ocieplenie ścian i sufitów. 
Termin zakończenia prac to 15.11.2013 r. 

9. Piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym przy Gimnazjum w Jeruzalu zostały wykonane 
i odebrane. 

10. Nadal poszukiwany jest projektant na wykonanie dokumentacji na odwodnienie drogi w 
Wycince Wolskiej. Pani projektant ze Skierniewic obejrzała teren i po miesiącu złożyła ofertę 
na kwotę ponad 23 tys. zł, co jest kwotą nie do przyjęcia. Wszyscy projektanci, których znam 
podają termin do końca listopada, ponieważ realizują prace przy nadzorach. 

11. Obecnie został zaktualizowany kosztorys na Ili etap drogi gminnej nr 115152 E Wędrogów
Wola Pękoszewska i 30.09.2013 r. złożony zostanie wniosek do Urzędu Wojewódzkiego do 
ogłoszonego naboru w ramach NPPDL li etap - Brzpieczeństwo-Dostepność-Rozwój. Udało 
się pozyskać dwóch partnerów do tego zadania: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach oraz 
Nadleśnictwo Grójec. 

Sprawy bieżące: 
1. W drugim naborze składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostało złożone 214 wniosków na 
kwotę zwrotu 80.717,53 zł. 

2. Wspólnie z Komisją Oświaty Rady Gminy Kowiesy dokonaliśmy sprawdzenia przygotowania 
placówek oświatowych na terenie gminy do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. Po 
obiektach szkolnych zostaliśmy oprowadzeni przez Panie Dyrektor poszczególnych szkól. 
Prace porządkowe trwały jeszcze w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu. 

3. W dniu 28 sierpnia wspólnie z Panią Kierownik GZO spotkaliśmy się z Paniami sprawującymi 
nadzór nad dowozem i odwozem uczniów. Zostały ustalone trasy oraz miejsca zatrzymywania 
się autobusów. Przedstawiono problem wjeżdżania aut osobowych rodziców pod Szkołę 
Podstawową w Kowiesach. Jest to problem, który mogą rozwiązać tylko rodzice wjeżdżający 
pod szkołę autami osobowymi. 

4. W dniu 4 września b.r. w Skierniewicach zostały podpisane dwa akty notarialne na przejęcie 
nieruchomości Skarbu Państwa do zasobów gminy Kowiesy w formie darowizny na określone 
cele społeczne. Nieruchomość w Wędrogowie - działka nr ewid. 82/2 o pow. 0,2600 ha wraz 
z naniesieniami o wartości 767 tys. zł. Nieruchomości w Wymysłowie - działki nr ewid. 
14/6; 15/8;15/1 O o łącznej powierzchni 0,7836 ha i wartości 48.200 zł. 
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5. Gminna Komisja ds. szacowania strat w uprawach rolniczych zakończyła prace, zestawienie 
zbiorcze zostało złożone w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wyznaczonym terminie. 
Szacowania dokonano w 44 gospodarstwach na pow. około 287,04 ha na kwotę 1.549.327 zł 
strat, w tym w 33 gospodarstwach straty są powyżej 30% średniorocznych dochodów i jest to 
na powierzchni 233,57 ha na kwotę 1.277.032 zł. W 11 gospodarstwach straty są poniżej 30% 
średniorocznych dochodów i te gospodarstwa mogą uzyskać kredyt z banku bez opinii 
Wojewody. Starty w środkach trwałych były oszacowane w 35 gospodarstwach i ponowne 
oszacowanie będzie w październiku tego roku. Te gospodarstwa będą mogły składać wnioski 
do działania 126 w ARiMR na inwestycje. 

Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 25 sierpnia wspólnie z grupą wIencową z Woli Pękoszewskiej brałem udział w 

Wojewódzkich Dożynkach w Białej Rawskiej. Ponadto swoje stoiska wystawiły: 
-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Wylezin 
-KGW w Paplinie - wioska rybna. 

2. Na rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014 byłem w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu i w 
Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach. W trakcie uroczystości 
wręczyłem listy gratulacyjne dla uczniów, którzy spełniali wymogi i otrzymali stypendium Wójta 
za wyniki w nauce. 

3. W dniu 1 września wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Gminy brałem udział w 
parafialnych dożynkach w Chojnacie. 

4. W dniach 7-8września b.r. w Łodzi odbył się 11 Mixer Regionalny Łódzkie 2013 " a Gminę 
Kowiesy reprezentowali: 
- Gminny Kabaret Banialuka; 
- KGW z Paplina - wioska rybna 

5. W piątek 13 września byłem w Nadleśnictwie Grójec na rozmowie z Panem Nadleśniczym -
Piotrem Kuterą. Rozmowa dotyczyła: 
- udziału finansowego Nadleśnictwa w budowanej drodze Wędrogów - Wola Pękoszewska 
- wymiany wiaty przystankowej w U laskach. 

6. W dniach 14-15 września odbyło się XXX.VI Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców 
Warzyw. W paradzie reprezentowali nas: 
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Turowej Woli 
- Sadownicy ze Stowarzyszenia POL-EKO-SAD i Gminnego Koła Związku Sadowników RP; 
- pracownicy Urzędu Gminy i ja. 
W sobotę 14.09 stoisko Gminy przygotowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy. W 
niedzielę 15.09 stoisko gminy przygotowane było przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa 
Wola i okolic. Ponadto obok stoiska gminnego znajdowały się stoiska naszych 
przedsiębiorców: 
- firmy 11 Strzelsok" z Paplinka 
- kowale z Wymysłowa 
Na głównej scenie w sobotę wystąpił Kabaret Banialuka. 

7. W dniu 22 września w Woli Pękoszewskiej uroczyście został przekazany do użytkowania 
nowy obiekt dla mieszkańców, druhów strażaków, czytelników książek i sportowców z Klubu 
Muskador. Wszystkim przygotowującym i obsługującym tą uroczystość bardzo dziękuję. A 
szczególne podziękowania dla strażaków za przygotowanie terenu, Paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Woli Pękoszewskiej za wysprzątanie obiektu, wykonanie wystroju i przygotowanie 
posiłku. Stoiska z wspaniałym jadłem przygotowały: 
- KGW Lisna 
-KGW Paplin 
-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i okolic 
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Wylezin. 
Wszystkim biorącym udział w uroczystości, a szczególnie występującym na scenie bardzo 
dziękuję. 

8. W miesiącu wrześniu brałem udział w trzech zebraniach sołeckich, na których były 
podejmowane decyzje o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2014 rok. 

Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami. W związku z brakiem pytań 
Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad. 
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Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2013-2016. Omówienia dokonała pani Skarbnik, która 
poinformowała, że w WPF dokonuje się zmian w zakresie dostosowania planowanych wysokości 
budżetowych na rok 2013 : 
- dochody zwiększa się o kwotę 171.576,96 zł 
- wydatki zwiększa się o kwotę 91.395,98 
W związku z czym deficyt roku 2013 wyniesie 1.343.107,00 zł, a jego pokrycie planowane jest z 
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.268.067 zł, oraz wolnych środków z lat ubiegłych w 
kwocie 75.040,00 zł. 
Kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie 2.305.335,43 zł(24,94 % w stosunku do dochodów) a jego 
spłata zakładana jest do roku 2022. 
W załączniku przedsięwzięć na rok 2014 wprowadza się zadanie budowy Ili odcinka drogi relacji 
Pękoszew-Wędrogów, koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.523.000 zł. 
Ponadto zadanie planowane do realizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, pn. 
„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego", którego celem jest pozyskanie sprzętu informatycznego i 
programów komputerowych o łącznej wartości 145.000 zł dla szkoły podstawowej w Kowiesach i 
Gimnazjum w Jeruzalu (udział Gminy Kowiesy w tym projekcie wynosi 15%) przenosi się w całości do 
realizacji na rok 2014. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14 
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 

Ad.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 rok. 
Omówienia dokonała Pani Skarbnik, informując, że dochody i wydatki zwiększa się w kwocie 
93.617,98 zł z tytułu: 
- 5.250 zł - darowizny na rzecz gminy (z przeznaczeniem na otwarcie świetlicy) 
-54.280,98 zł - zwrot 30% wydatków na fundusz sołecki za 2012 rok, środki te przeznacza się na 
wydatki na drogi w kwocie 3.280,98 zł, wydatki na nieruchomości gminne 45.000 zł, w tym podziały, 
wyceny 20 tys. zł i 25 tys. zł na roboty dodatkowe przy świetlicy w Woli Pękoszewskiej, ponadto 5 tys. 
zł przeznacza się na wydatki bieżące dla OSP. 
-29.137,00 zł- zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne 
- 4.950,00 zł- dotacja na wyprawkę szkolną uczniów rozpoczynających naukę. 
Ponadto w wydatkach inwestycyjnych wprowadza się zadanie budowy Ili odcinka drogi relacji 
Pękoszew-Wędrogów, z terminem realizacji w 2014 roku i planowanym dofinansowaniem ze środków 
z tzw. schetynówki 30 % i środków Urzędu Marszałkowskiego do wysokości 60 %. 

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

Ad.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Omówienia 
dokonał Pan Wójt, który poinformował, że Gmina Kowiesy jest właścicielem działek położonych w 
Kowiesach, które są od lat 80-tych dzierżawione przez właścicieli działek siedliskowych (na osiedlu). 
Działki te nie mają dostępu do drogi publicznej i nie mogą być zagospodarowane jako odrębne 
nieruchomości. 
Od właścicieli tych działek siedliskowych położonych w Kowiesach wpłynęły wnioski do Wójta Gminy 
o nabycie na własność dzierżawionych działek na powiększenie i poprawę zagospodarowania 
nieruchomości przyległych. W odpowiedzi na złożone wnioski została podjęta procedura 
przeznaczenia do sprzedaży wymienionych nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) 
Działki zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z § 5 pkt 2 Zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy, stanowiących Załącznik 
do Uchwały Nr XXVl/142/09 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 czerwca 2009 zgoda Rady Gminy jest 
wymagana w razie zbycia nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 5.000,00 zł. 
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Wartość działki 110/26 przekracza 5000,00 zł stąd potrzebna jest Uchwała Rady Gminy Kowiesy o 
wyrażeniu zgody na zbycie przedmiotowej działki. Działka 110/26 pochodzi z podziału działki nr 
110/16 stanowiącej własność Gminy Kowiesy na podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego Nr 
G.IV.7228-1297/91 z dnia 16.04.1991 r. W przypadku sprzedaży pozostałych dzierżawionych działek, 
o których nabycie wystąpili dzierżawcy zgoda Rady Gminy nie jest wymagana, gdyż ich wartość jest 
niższa niż 5000,00 zł. Jeżeli Rada Gminy przychyli się do wniosku, to w przyszłym tygodniu zostanie 
sporządzony wykaz wszystkich działek, który będzie musiał zostać wywieszony na okres 6 tygodni. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
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 podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowy Wylezin. Omówienia 
projektu uchwały dokonał pan Wójt, który poinformował, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990r o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa 
rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji. Procedurę przeprowadzania 
konsultacji społecznych w naszej gminie określa uchwała Nr XXIX/181/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 
20 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu 
sołectwa Nowy Wylezin. W związku z podjęciem uchwały w sprawie likwidacji sołectwa Janów, 
przyłączenia miejscowości Janów do sołectwa Nowy Wylezin oraz zmiany granic sołectwa Nowy 
Wylezin należy zmienić statut sołectwa Nowy Wylezin w punkcie dotyczącym terenu działania 
sołectwa poprzez dodanie do terenu działania miejscowości Janów. W okresie przeprowadzania 
konsultacji tj. od 14 sierpnia 2013 r. do 03 września 2013 r._nie wpłynęły do Wójta Gminy Kowiesy 
żadne pisemne opinie, wnioski i uwagi mieszkańców sołectw co do projektu uchwały będącego 
przedmiotem konsultacji, jak również nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków do przedmiotowego 
projektu uchwały do Przewodniczącej Rady Gminy Kowiesy. Pan Wójt dodał, że z chwilą podjęcia 
powyższej uchwały i ukazaniem się jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego na terenie 
naszej gminy będą istniały 23 sołectwa, z czego cztery sołectwa będą składać się z dwóch 
miejscowości. 

Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 13 
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 osoba od głosu się wstrzymała. 
Uchwała została podjęta 13 głosami. 

Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kowiesy 
zadań Powiatu Skierniewickiego z zakresu budowy fragmentu drogi powiatowej Nr 1330 E na terenie 
gminy Kowiesy. Omówienia projektu dokonał pan Wójt wyjaśniając, że aby uzyskać dodatkowe punkty 
za współpracę z innymi podmiotami w ocenie wniosku o dofinansowanie Ili etapu budowy drogi 
Pękoszew- Wędrogów w ramach tzw. ,.Schetynówki" konieczne jest podjecie uchwały przez radę 
gminy wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia w zakresie przejęcia przez gminę zadań powiatu 
z zakresu budowy drogi powiatowej Nr 1330 E. Umowa o partnerstwie będzie określała wkład 
finansowy powiatu - w tym roku w przeciwieństwie do roku poprzedniego wkład wynosi 80.000 zł, czyli 
będzie to ponad 5% wartości kosztorysowej zadania, w związku z czym dostaniemy dodatkowy punkt. 
Ponadto zostanie również zawarte porozumienie z Nadleśnictwem na dofinansowanie przedmiotowej 
inwestycji. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
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 wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 
Ad.12 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Dorota Powązka zwróciła się z pytaniem do Pana Wójta, aby wskazał jakie inwestycje zostały 
wykonane w ostatnich ośmiu latach na terenie sołectwa Chojnata oraz prośba o przygotowanie 
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zestawienia, gdzie są wskazane inwestycje, jakie zostały wykonane w gminie w ostatnich 4-ech 
latach, które dotyczą kwoty, udziału sołectwa i dotacji spoza gminy. 

Głos zabrała również radna Barbara Białek, która poruszyła kwestię na temat interwencji tut. 
pracownika Urzędu Gminy, na temat spisanych numerów samochodów ciężarowych z ładunkiem, 
które przejeżdżają z żwirowni przez miejscowość Paplin. Pani radna zapytała czy jest możliwość aby 
pracownik Urzędu opowiedział sam co zrobił w powyższej kwestii. Radna dodała, że pracownik tut. 
Urzędu, czyli Pani Anna Gwardyńska uważa, że zrobiła wszystko co możliwe po podaniu przez panią 
radną numerów samochodów, które jeżdżą przez Paplin non stop wywożąc towar. Pani radna 
poinformowała, że Pani Gwardyńska przekazała, że zrobiła wszystko co było możliwe w tej sprawie, 
ale pani radna powiedziała, że jest to niewystarczające ponieważ, ona sama również zadzwoniła na 
policję. 
Pan Wójt poprosił Panią Edytę Adamczyk, aby poprosiła Panią Annę Gwardyńską na posiedzenie. 
Na posiedzenie Sesji Rady Gminy przybyła pani Anna Gwardyńska. 
Radna Barbara Białek ponowiła pytanie, że było powiedziane na Komisjach Rady Gminy, że radna 
zgłosiła trzem organom, że przez wieś Paplin jeżdżą samochody załadowane i puste w stronę 
żwirowni od strony wsi Jeruzal. Organy, którym zgłoszono powyższą sprawę to Urząd Gminy, Policja i 
Starostwo Powiatowe. Pani radna dodała, że w dniu dzisiejszym usłyszała od Pani Anny 
Gwardyńskiej, że Urząd Gminy zrobił wszystko co mógł w tej sytuacji. Radna poprosiła Panią Annę 
Gwardyńską aby odpowiedziała, co zrobiła w przedstawionej wyżej sytuacji po zgłoszeniu 
samochodów. 
Pani Anna Gwardyńska potwierdziła, że zrobiła wszystko co mogła zrobić tzn. było zgłoszenie pani 
radnej, że jeżdżą samochody ze żwirowni, Pani Gwardyńska poprosiła o numery rejestracyjne, żeby w 
ogóle można było podjąć interwencję. Numery rejestracyjne zostały przekazane w związku z czym 
pani Gwardyńska wykonała telefon na policję i otrzymała nazwisko właściciela tych pojazdów, którym 
okazał się pan Głuszek - właściciel żwirowni. W związku z powyższym pani Gwardyńska zadzwoniła 
do pana Głuszka i poprosiła, aby nie jeździli załadowanymi samochodami, drogami przez Paplin i 
Jeruzal. Pani Anna Gwardyńska nadmieniła, że nie była to przyjemna rozmowa. W związku z tym, że 
sytuacja się nie zmieniała pani Anna Gwardyńska powiadomiła policję i poinformowała o wszystkim 
panią radną. Pani Anna Gwardyńska dodała, że nie na tym polega jej praca żeby stała na naszych 
drogach i pilnowała jakie samochody przejeżdżają, czy są z ładunkiem czy bez. Innych narzędzi do 
podjęcia działań nie mamy, od tego jest policja. Zgłoszenie było przekazane panu Naczelnikowi 
Rochmińskiemu, powiedział, że przyśle patrol i na tym się sprawa skończyła. Pani Anna Gwardyńska 
dodała, że chciała wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, ponieważ padły stwierdzenia, ze strony radnej 
Barbary Białek, że na żwirowni miało miejsce spotkanie gdzie był pan Głuszek, policja i pracownik 
urzędu. Pani Gwardyńska poinformowała, że takiego spotkania nie było i nikt z pracowników Urzędu 
nie brał w takim spotkaniu udziału. Nie było takiego spotkania, dlatego pani Anna Gwardyńska poczuła 
w jakiś sposób się oczerniona. 
Radna Barbara Białek powiedziała, że chciała by się dowiedzieć (i niech pani Anna Gwardyńska albo 
potwierdzi albo zaprzeczy ten fakt), że następnego dnia po interwencji radnej zaczęły dojeżdżać 
jeszcze inne samochody, (co do których Pani Anna Gwardyńska stwierdziła, że nie dostała numerów 
rejestracyjnych ) i padły słowa, że puste samochody mogą przejeżdżać przez drogę w Paplinie. 
Pani Anna Gwardyńska przyznała, że nie pamięta dokładnie rozmowy, ponieważ było to kilka miesięcy 
temu, a rozmowy nie są nagrywane. 
Radna Barbara Białek stwierdziła, że są to bardzo istotne sprawy bo po co karze się spisywać 
numery rejestracyjne i podawać je do Gminy skoro to się kończy tylko na interwencji policji. Radna 
dodała, że sama również zadzwoniła na policję. 
Pani Anna Gwardyńska zapytała gdzie jeszcze miałaby zadzwonić. Pani Anna dodała, że policja i 
sekcja drogowa jest od tego aby interweniować w takich przypadkach. Na każdych drogach są znaki i 
każdy wie co te znaki oznaczają i jaki jest tonaż na drodze. 
Radna Barbara Białek zapytała w takim razie jaki jest cel tego, żeby spisywać numery rejestracyjne 
skoro samochody jeszcze przez trzy dni jeżdżą. Pani radna powiedział, że podała godziny, numery 
rejestracyjne więc nie wiadomo co jeszcze mogą zrobić mieszkańcy. 
Radna dodała, że pani Gwardyńska zrobiła wszystko, pani radna zrobiła wszystko, pan Głuszek zrobił 
wszystko, drogi się niszczą i każdy zrobił wszystko ale nikt nic nie wie. 
Pani Anna Gwardyńska odpowiedziała, że nie powiedziała, że nie wie tylko odpowiedziała na pytanie 
jakie działania zostały podjęte i jest to zgodne z prawdą. Pani Anna Gwardyńska oświadczyła, że 
zrobiła to co mogla zrobić i to co do niej należało. Nie było innej możliwości. 
Pani Anna Gwardyńska podziękowała i opuściła obrady. 
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Głos zabrał Pan Wójt, który powiedział, że chciałby uzupełnić wypowiedź. Pan Wójt powiedział, że 
zawsze prosił, jak była remontowana droga SB o spisywanie numerów rejestracyjnych oraz godzin o 
których przejeżdżały samochody, ponieważ gmina jako zarządca naszych dróg mamy prawo wystąpić 
na drogę sądową a na drogach powiatowych Zarząd Powiatu ma takie prawo. Dlatego Pan Wójt prosił 
o spisywanie numerów rejestracyjnych i od niektórych osób otrzymywał te numery. Była sprawa z 
Lasami Państwowymi w marcu kiedy to nasz samochód odśnieżający drogi nie mógł przejechać, 
ponieważ samochód z drewnem został wprowadzony na nasze boczne drogi, a następnie wjeżdżał na 
naszą drogę gminną i trzy miesiące trwały ustalenia kto skierował samochód z drewnem na te drogi. 
Dlatego w sprawach różnych Pan Wójt chciał przedstawić informację jaką propozycję przygotowały 
Lasy Państwowe dla Gminy Kowiesy odnośnie drogi relacji Pękoszew-Wędrogów. Pan Wójt dodał, że 
jeżeli zna się godzinę oraz numery rejestracyjne samochodu można na drodze cywilno-prawnej 
dochodzić swoich praw. 

Głos zabrał radny Bogdan Mioduszewski, który przypomniał jak kilka miesięcy temu odbyło się 
spotkanie w Urzędzie Gminy z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Radny 
podczas spotkania poruszył kwestię samochodów ciężarowych jeżdżących po naszych drogach ale w 
odpowiedzi usłyszał, że policja nie jest w stanie określić czy ładowność jest przekroczona czy nie. 
Radny wywnioskował, że policja jest bezsilna i samochody ciężarowe nadal będą korzystać z dróg 
gminnych pomimo określonego tonażu na danej drodze. Radny zadał pytanie kto ma zatrzymywać 
kierowców łamiących przepisy? Jaki jest sens umieszczania znaków na drogach. Radny zapytał czy 
radna Barbara Białek ma zatrzymywać kierowców? Radny powiedział, że radna Barbara Białek 
spisuje numery rejestracyjne to źle, do policji są zgłaszane interwencję to policja twierdzi że wszystko 
w porządku. Radny stwierdził, że się tylko ośmieszamy tymi interwencjami i telefonami. 
Radna Barbara Białek uznała, że nie będzie już spisywać numerów rejestracyjnych ponieważ nie ma 
to sensu. 
Radny Cezary Żukowski przytoczył przykład, że policjanci przyjeżdżając do wypadku drogowego np. 
w Turowej Woli ściągają drugi samochód policyjny z Rawy Mazowieckiej który ma na swoim 
wyposażeniu alkomat. 
Radna Barbara Białek przyznała, że numery rejestracyjne spisuje i interweniuje w różnych urzędach 
tylko po to aby uzyskać jakąś pomoc i wskazówki a nie dlatego aby komuś „narobić roboty". Radna 
uznała, że przynosząc numery rejestracyjne samochodów do tut. Urzędu spotkała się z pretensją a 
pracownik Urzędu zadzwonił tylko w tej sprawie na policję. Radna powtórzyła, że ona również 
dzwoniła na policję, ale powiedziano jej, że nie opisała kierowcy samochodu. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Pani Anna Gwardyńska może zrobić tyle samo co i my 
sami możemy zrobić. 
Radna Barbara Białek powiedziała, że pani Anna Gwardyńska ma do niej pretensje, że radna 
zaniosła numery rejestracyjne. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że pani Gwardyńska nie ma pretensji ale ma 
ograniczone możliwości. 
Radna Barbara Białek zapytała jakie ona ma możliwości w tej sytuacji? 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy powtórzył, że pani Ania ma ograniczone możliwości jeżeli chodzi o 
działanie. 
Głos zabrał Pan Wójt, który powiedział, że pani Gwardyńska zadzwoniła na policję ale nie do Biura 
Przyjęć, a do szefa Sekcji Ruchu Drogowego pana Rochmińskiego. Pan Rochmiński był opiekunem 
Gminy Kowiesy gdy istniał jeszcze Komisariat a potem rewir. Pan Wójt dodał, że zarządcy drogi 
również została zgłoszona zaistniała sytuacja i nic więcej praktycznie po stronie gminy nie możemy 
zrobić. Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi radnego Bogdana Mioduszewskiego i powiedział, że 
„drogówka" może ustalić czy jest przekroczony tonaż, ponieważ w każdym dowodzie rejestracyjnym 
jest wpisana masa właściwa pojazdu i tonaż, ile samochód może być załadowany. 

Radny Mariusz Antos zadał pytanie czy Inspekcja Transportu Drogowego też jest kompetentna w 
sprawach „wyłapywania" przekroczonego tonażu na drogach? 
Pan Wójt odpowiedział, że współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego układała się dobrze ale w 
chwili obecnej zmieniły się przepisy i żeby Inspekcja Transportu Drogowego mogła działać na naszym 
terenie musielibyśmy wskazać im miejsce gdzie mogliby ustawić wagę dla samochodów. 
Radny Mariusz Antos zapytał czy istnieje jeszcze waga przed zjazdem na Mszczonów? 
Pan Wójt odpowiedział, że jest to już inny rejon Inspekcji Transportu Drogowego, a w powiecie 
rawskim przy dwóch drogach powiatowych zrobiono zatoki gdzie można ustawić wagę natomiast na 
naszym terenie współpraca z ITD była w latach 2008-2009 a na chwilę obecna po zmianie przepisów 
nie można samochodów „prowadzić" na wagę poza teren gminy. 
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Radny Bogdan Mioduszewski zapytał czy dużo potrzeba miejsca na utworzenie takiej zatoki na 
wagę samochodową? 

Pan Wójt odpowiedział, że wystarczy mniej więcej wielkość zatoki autobusowej. 
Radny Ireneusz Bedełek stwierdził, że jeżeli taka waga zostanie ustawiona to każdy samochód 
będzie na nią wjeżdżał bez względu na tonaż. 
Radny Bogdan Mioduszewski uznał, że przeładowane samochody niszczą drogi. 

Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań wobec czego Pani Przewodnicząca przeszła do 
kolejnego punktu obrad. 

Ad.13 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

W punkcie tym głos zabrał Pan Wójt, który powiedział, że chciałby przedstawić sprawę z 
Nadleśnictwem Grójec. Niestety, pomimo wcześniejszych ustaleń Pan Piotr Kutera- Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Grójec nie mógł uczestniczyć w Sesji Rady Gminy. W dniu 23.09.2013. wpłynęło do tut. 
Urzędu pismo w odpowiedzi na nasze zapytanie, żeby Nadleśnictwo Grójec uczestniczyło w 
partycypacji w kosztach budowy drogi gminnej relacji Pękoszew- Wędrogów, ponieważ na ten rok 
mamy podpisane porozumienie na cały etap ale zadanie zostało podzielone w związku z czym został 
złożony wniosek o aneks. Po rozmowie z panem Nadleśniczym Pan Nadleśniczy powiedział, że w 
przyszłości będzie możliwość wyrażenia zgody, żeby z dróg leśnych mieszkańcy mogli również 
korzystać. Z uwagi na to, że na naszym terenie większość lasów jest w wieku do wyrębu, 
Nadleśnictwo chciałoby żebyśmy się zgodzili, aby po naszych drogach, na których stoją ograniczenia 
tonażowe (a jest podpisane, że nie dotyczy to mieszkańców) została wyrażona zgoda Lasom 
Państwowym na wywóz drzewa z lasu, ale tylko w okresach kiedy teren jest zamarznięty lub teren nie 
jest nasiąknięty wodą. W przypadku gdy droga zostanie zniszczona, Nadleśnictwo poniesie koszty 
remontu drogi. Pan Wójt dodał, że w dniu wczorajszym na Komisjach Rady Gminy wspomniał, że takie 
porozumienie umożliwiłoby Nadleśnictwu Grójec wywóz drzewa z lasu, natomiast ochroniłoby to 
nasze drogi, ponieważ drzewo i tak jest wywożone „na dziko", a w przypadku zawarcia porozumienia 
wiadomo byłoby kto zniszczył drogę i kto musi ponieść koszty jej naprawy. 
Pan Wójt dodał, że chciałby uzyskać odpowiedź jakie jest stanowisko Rady Gminy. 
Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński stwierdził, że takie porozumienie warto podpisać, ponieważ 
Nadleśnictwo drzewo i tak musi wywieźć, a w przypadku podpisanego porozumienia będzie można 
wnioskować o naprawę drogi. 
Pan Wójt poprosił o przegłosowanie czy Rada Gminy wyraża zgodę na podpisane porozumienia z 
Nadleśnictwem Grójec. 
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 14 radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie 
głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!. 

Następnie głos zabrał sołtys Mieczysław Włodarski, który zwrócił się z pytaniem do Pana Wójta czy 
byłaby możliwość pozyskania równiarki. Chodzi o porównanie drogi do Podlesia, ponieważ 
mieszkaniec nie może przewieźć jabłek z własnego pola bo porobiły się dziury i w czasie transportu 
wózki z jabłkami się chwieją i grozi to przewróceniem. Druga kwestia jaką poruszył pan sołtys 
dotyczyła poruszonego na zebraniu wiejskim tematu pozyskania tańszego destruktu. Pan sołtys 
zapytał Pana Wójta czy jest możliwość aby pozyskać we własnym zakresie destrukt. Pan sołtys dodał, 
że będzie to prawdziwy destrukt a nie taki piach jak wożą teraz na drogi. Pan sołtys zapytał czy na 
pozyskanie destruktu musi odbywać się przetarg? 
Pan Wójt odpowiedział, że w kwestii destruktu sprawa wygląda tak, że większość sołectw przeznacza 
fundusz sołecki na zakup destruktu oraz gmina również go kupuje. Łącznie zamówienie na destrukt 
przekracza nam próg 14 tys. euro i musi odbyć się przetarg. Osoba, która może dostarczyć tańszy 
destrukt może wziąć udział w takim przetargu. Przetarg zawsze jest umieszony na naszej stronie 
internetowej oraz na stronie urzędu zamówień publicznych. Obowiązuje nas ustawa o zamówieniach 
publicznych i tego nie da się ominąć. 
W sprawie równiarki Pan Wójt odpowiedział, że na początku roku były równane drogi ale musiało to 
zostać przerwane ze względu na zbyt dużą ilość opadów. Ilość dróg do równania była dużo większa 
niż było oszacowane. Drugi raz drogi miały zostać równane jesienią ale nie mamy na dzień dzisiejszy 
środków finansowych. Pan Wójt dodał, że nie umie w tej chwili odpowiedzieć czy jest możliwość 
porównania drogi. 
Sołtys Mieczysław Włodarski powiedział, że mieszkaniec prosi aby droga została porównana w 
najbliższym czasie, ponieważ teraz jest sezon wożenia jabłek. 
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Pan Wójt odpowiedział, że zawsze najpierw robimy drogi tam gdzie są zabudowania, aby ludzie mieli 
możliwość dojechać do budynków. 
Sołtys przyznał, że droga jest ale mieszkaniec ma ogromną ilość jabłek i pyta czym mają to przewieźć. Pan sołtys wrócił do tematu destruktu. Sołtys zapytał czy osoba, która posiada tańszy i lepszy destrukt musi w takim razie przystąpić do przetargu? 
Pan Wójt odpowiedział, że tak, ponieważ fundusz sołecki, który jest podejmowany w tym roku, jego realizacja nastąpi w roku 2014. Osoba zainteresowana musi przystąpić do przetargu bądź złożyć 
ofertę teraz i jak będzie ogłoszony przetarg to zainteresowany zostanie zaproszony. 
Sołtys Mieczysław Włodarski stwierdził, że mielibyśmy destrukt z prawdziwego zdarzenia a nie jak teraz 30% destruktu a 70% piachu. 
Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński powiedział, że środki z funduszu sołeckiego są 
wyodrębnione w budżecie gminy i pieniądze pochodzą z Gminy więc powinniśmy zadbać o to aby 
kupić coś dobrego i jak najtaniej. 

Głos zabrał radny Mariusz Antos, który skierował swoja wypowiedź do Pana Wójta. Radny 
powiedział, że jeżeli Pan Wójt miałby możliwość spotkania się w Starostwie Powiatowym z osobą 
odpowiedzialną za stan naszych dróg, radny poprosił aby pan Wójt poruszył kwestię mostku w Jeruzalu. Radny dodał, że barierki są w takim stanie, że już samo opieranie się o nie grozi przewaleniem tych barierek. 

Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński wrócił do tematu destruktu. Wiceprzewodniczący powiedział, jak najlepiej widać różnicę między destruktem a nie destruktem. Gdy była remontowana droga relacji Stary Wylezin-Chrzczonowice trafił się jeden samochód, który miał destrukt z piachem i powybijały się dziury w drodze. Natomiast droga remontowana w Jakubowie, Nowym Lindowie wygląda jak asfalt, 
ponieważ trafił się destrukt dobry jakościowo. Wiceprzewodniczący powiedział, że gdy jechał drogą od Janowa to na drodze utworzyły się 11 piaski ruchome". 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są jeszcze jakieś pytania. 
Głos zabrała radna Wiesława Olszewska, która podziękowała Panu Wójtowi, Pani Skarbnik i innym osobom, które przyczyniły się do tego, że chodnik w Kowiesach powstał w tym roku w całości, a nie w dwóch etapach jak zakładał projekt. Radna powiedziała, że bardzo serdecznie dziękuje i ma nadzieje, 
że inwestycje w Kowiesach się nie skończą i powstaną dalsze chodniki, drogi będą utwardzone, oraz 
wodociągi po przeciwnej stronie gminy wybudowane. 

Następnie Pan Wójt wręczył pisemne podziękowania: 
- dla Pani Haliny Cybulskiej - Gminny Kabaret Banialuka za występ na scenie Łódzkiego Domu Kultury w dniu 07.09.2013 r. /podziękowania odebrał sołtys Włodzimierz Cybulski/ 
- dla Pani Barbary Białek za stoisko KGW Pap/in jako wioska rybna na Łódzkim Mixerze Regionalnym w dniu 08.09.2013 r. 
- dla Pani Marii Cygan Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy za zorganizowanie stoiska gminnego w dniu 14.09.2013 r. podczas XXXV/ święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach - dla Marzeny Matuszewskiej Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Wola i okolic za stoisko gminne w dniu 15.09.2013 r. podczas XXXV/ Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach 
- dla Haliny Cybulskiej - Gminny Kabaret Banialuka za występ na scenie w rynku w dniu 14.09.2013 r. 
podczas XXXV/ Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach /podziękowania odebrał sołtys Włodzimierz Cybulski/ 
- dla Pani Dyrektor Lidii Wiedeńskiej za występ uczniów na scenie przy MCK podczas XXXV! święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach 
- dla Pani Dyrektor Wiesławy Zakonnik - za udział nauczycieli i dzieci w dniu 14.09.2013 r. w paradzie podczas XXXV! święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach, 
- dla Pani Magdaleny Dymowskiej - Przewodniczącej KGW w Woli Pękoszewskiej za stoisko gminne oraz poczęstunek zorganizowane w dniu 22.09.2013 r. podczas otwarcia Świetlicy Wiejskie w Woli Pękoszewskiej /podziękowania odebrała Radna Zuzanna Dudziaki, 
-dl~ Pani Marzeny Matuszewskiej Prezes Stowarzyszenia Turowa Wola i okolic za stoisko gminne w dn,u 22.09.2013 r. podczas otwarcia $wietlicy Wiejskie w Woli Pękoszewskiej 
- dla Pani Renaty Wojtczak Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Wylezin i okolic za stoisko gminne zorganizowane w dniu 22.09.2013 r. podczas otwarcia świetlicy Wiejskie w Woli Pękoszewskiej 
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- dla Pani Barbary Białek Przewodniczącej KGW Pap/in za stoisko gminne zorganizowane w dniu 
22.09.2013 r. podczas otwarcia $wietlicy Wiejskie w Woli Pękoszewskiej 
Dla Pani Karoliny Banackiej Przewodniczącej KGW Lisna za stoisko gminne zorganizowane w dniu 
22.09.2013 r. podczas otwarcia $wietlicy Wiejskie w Woli Pękoszewskiej I niestety Pani sołtys nie 
była obecna na posiedzeniu Sesji Rady Gminy/ 
- dla Pani Marii Cygan - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy za występ dzieci z 
Przedszkola w Jeruzalu w dniu 22.09.2013 r. podczas otwarcia $wietlicy Wiejskie w Woli 
Pękoszewskiej 
- dla Pani Dyrektor Lidii Wiedeńskiej za wstęp uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kowiesach w dniu 
22.09.2013 r. podczas otwarcia $wietlicy Wiejskie w Woli Pękoszewskiej 
- dla Pani Wiesławy Zakonnik Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli za występ 
uczniów w dniu 22.09.2013 r. podczas otwarcia $wietlicy Wiejskie w Woli Pękoszewskiej 
- dla Pani Dyrektor Marii Cygan za występ uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu w dniu 
22.09.2013 r. podczas otwarcia $wietlicy Wiejskie w Woli Pękoszewskiej 
- dla Pani Haliny Cybulskiej- za występ Gminnego Kabaretu Banialuka w dniu 22.09.2013 r. podczas 
otwarcia $wietlicy Wiejskie w Woli Pękoszewskiej /podziękowania odebrał Sołtys Włodzimierz 
Cybulski/. 
- dla Pani Marii Cygan Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy za zorganizowanie biegu 
inauguracyjnego w dniu 22.09.2013 r. podczas otwarcia $wietlicy Wiejskie w Woli Pękoszewskiej 

Pan Wójt zwrócił się również z prośbą do Pań i Panów sołtysów o rozwieszeniu ogłoszeń o zbiórce 
odpadów wielkogabarytowych. Natomiast drugie ogłoszenie dotyczy Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, który utworzony został w Wędrogowie. 

Radna Dorota Powązka zapytała czy dostanie odpowiedź na pytanie, które zadała w punkcie 
interpelacje i zapytania radnych. 
Pan Wójt przeprosił i odpowiedział, że pytanie było tak długie, że odpowiedź zostanie dostarczona na 
piśmie na następne posiedzenie Sesji Rady Gminy. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

Ad.14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXXI Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 14.15 

Protokołowała: 

f\-d,aµ.v, 
Edyta Adamckyk 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Kowiesy 

/-/ Barbara Kowalska 
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