
Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 29 października 2013 roku 

PR OT OKÓŁ Nr XXXlll/2013 

z XXXIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 października 2013 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13.00 
Zakończenie Sesji godzina 14.30 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 15 

W sesji uczestniczyło 15 radnych - według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 /, 
ponadto w sesji uczestniczyli: Pani Ewa Pawlak - Radna Powiatu Skierniewickiego i 
Kierownik GZO 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, 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy, 

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 15 radnych. 

Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła planowany 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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego dotychczasowemu najemcy. 
7. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. 
8. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy ktoś wnosi uwagi do proponowanego porządku 
obrad. 
Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy - Andrzej Józef Luboiński, który 
poprosił, aby po pkt 6 zostały dodane trzy uchwały: w sprawie uchylenia uchwały o 
wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy, w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy 
oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu garażu dotychczasowemu 
najemcy. 
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Wniosek o zmianę porządku obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział 
wzięło 15 radnych, 15 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 15 głosami. 

Po zmianie porządek przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego dotychczasowemu najemcy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Kowiesy 
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

garażu dotychczasowemu najemcy 
1 O. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. 
11. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu 
Gminy. 

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

Ad.4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXII 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 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty 15 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: 

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych: 

1. W dniu 30 września do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi został złożony wniosek na 
budowę Ili etapu drogi gminnej Nr 115152 E relacji Wędrogów-Wola Pękoszewska. 
Koszt zadania wynosi 1.458.034 zł i obejmuje budowę drogi na długości 1,052 km. 

2. Nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w 
Turowej Woli jest realizowana zgodnie z założeniami. Zostały zakończone prace na 
zewnątrz budynku i obecnie jest układana terakota i malowane są ściany. 

3. Posiadamy już dokumentację techniczną, przedmiar robót i kosztorys inwestorski na 
budowę oświetlenia ulicznego w Chojnacie. 

4. Trwają przeglądy gwarancyjne inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych, gdzie są 
gwarancje i istnieje Wykonawca. 

5. Jest przygotowywany wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dla 
zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej". 
Należy sprawdzić wszystkie kosztorysy powykonawcze i porównać z kosztorysem 
ofertowym i przedmiarem robót. 
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li. Sprawy bieżące: 
1. Obecnie trwa drugie szacowanie strat w środkach trwałych, w gospodarstwach, w 

których szacowanie strat w sierpniu określiło straty powyżej wymaganego progu tj. 
powyżej 30% dochodów. Gospodarstwa te mogą składać wnioski do działania 126 w 
ARMiR na odtworzenie produkcji. 

2. Odbywają się spotkania w GDDKiA w Łodzi w sprawie przekazania wszystkim 
samorządom gminnym, na których terenie przebiega DK-S8 obowiązku opłacania 
kosztów oświetlenia ulicznego. Spotkania odbyły się w dniach 30 września i 28 
października. Z przedstawionego wykazu faktur za okres 03.11.2012 r. do 31.08.2013 
r. za oświetlenie uliczne terenu w Chrzczonowicach, Zawadach, Wędrogowie i 
Kowiesach kwota wynosi 81.695,72 zł. Wyroki Sądów Rejonowych i Okręgowych w 
sprawie zapłat na oświetlenie uliczne są bardzo różne i dopóki nie będzie jednolitej 
wykładni Sądu Najwyższego, problem jest nierozwiązalny. W Sejmie Rzeczpospolitej 
Polskiej jest prowadzona zmiana prawa energetycznego. 

3. Trwa wymiana pism pomiędzy Urzędem Gminy Kowiesy a GDDKiA w Łodzi w 
zakresie niedoróbek na drogach dojazdowych wzdłuż S-8 i nieprawidłowości w 
oznakowaniu w ramach stałej organizacji ruchu. 

4. W dniu 24 października na nasze zaproszenie była w Urzędzie Gminy Kowiesy Pani 
Danuta Milewska - Kierownik Terenowego Inspektoratu w Rawie Mazowieckiej 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Celem spotkania 
było omówienie spraw związanych z rozbieraniem tam zrobionych przez bobry na 
rzece Chojnatce oraz regulacji tej rzeki. Koncepcja regulacji rzeki Chojnatki miała być 
zrealizowana w tym roku, ale WZMiUW w Łodzi nie otrzymał dotacji od Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi. 

Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 7 października byłem w Łodzi na spotkaniach: 

- u Pana Pawła Bejdy - Wicewojewody Łódzkiego - rozmawialiśmy o pozyskaniu 
środków z dotacji na remont pomieszczenia USC w Kowiesach oraz o ocenie 
wniosków złożonych do naboru w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (złożone jest ponad 90 wniosków, natomiast środków jest dwa razy mniej 
niż w roku ubiegłym). 
- w Urzędzie Marszałkowskim - u Pana Artura Bagieńskiego - Wicemarszałka 

Województwa Łódzkiego - rozmowa dotyczyła możliwości dodatkowych naborów w 
ramach PROW-u w działaniu „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej". 

2. W dniu 14 października brałem udział w uroczystościach: 
- w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Turowej Woli - ślubowanie uczniów klasy I 
i akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
- w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu na uroczystości 60-lecia szkoły w obecnym 
budynku i akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

3. W dniu 15 października wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Gminy brałem udział 
w I dniu XIV Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w Serocku. 
Stanowiska Kongresu w sprawach: 
- wdrażania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz niezbędnych 
zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
- oświaty 

- finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020, 
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zostały Paniom i Panom radnym przekazane w materiałach na dzisiejszą Sesję Rady 
Gminy. 

4. W dniu 22 października wspólnie z Panią Agnieszką Hyła brałem udział w spotkaniu 
w Urzędzie Skarbowym w Skierniewicach z Panem Tadeuszem Tuka - naczelnikiem 
windykacji należności. Celem spotkania było usprawnienie przepływu informacji w 
zakresie windykacji należności oraz zabezpieczenia należności gminy w przypadku 
braku ściągalności. 

5. W dniu 23 października brałem udział w ślubowaniu 33 uczniów klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach. 

6. W dniu 24 października byłem na spotkaniu z Panem Marcinem Stus - Kierownikiem 
Delegatury Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 
Skierniewicach. Rozmawialiśmy o dalszym zabezpieczeniu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej na terenie Gminy Kowiesy. Z dniem 31.12.2013 r. kończy swoją 
działalność NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Pani Anny Krzemińskiej. 

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami. W związku z brakiem 
pytań Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy. Omówienia dokonał Pan Wójt, który 
poinformował, że Poczta Polska S.A. jest najemcą lokalu użytkowego na parterze budynku 
Kowiesy 74, na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 9 grudnia 2010 roku na okres 
trzech lat - do dnia 30 listopada 2013 roku. Najemca złożył wniosek o dalszy najem lokalu. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ( §8 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 r. (Dz. Urz. Województwa 
Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2009 r. Nr 229, poz. 2072) i art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku , poz. 594, poz. 645 ) 
zgoda Rady Gminy jest konieczna gdy po umowie zawartej na okres do lat trzech zawiera 
się kolejne umowy na najem lokalu. Przedmiotowy lokal użytkowy o pow. 37 m 2 mieści się w 
budynku na działce nr ewid. 110/27 stanowiącej własność Gminy Kowiesy na podstawie 
decyzji Nr G.IV.7228-1295/91 Wojewody Skierniewickiego z dnia 1991-04-16. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do 
odczytaniu projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział 
wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 15 głosami 

Ad.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na 
zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy. Omówienia dokonał Pan Wójt, 
który powiedział, że Uchwała Nr XXX.I /187/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 września 2013 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Kowiesy zostaje uchylona ze względu na błędnie podaną podstawę prawną. Nadzór Prawny 
wskazał błędnie przytoczoną podstawę prawną. Właściwą podstawą prawną w miejscu art. 
18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym jest art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a tejże ustawy. 
Pan Wójt powiedział, że jest możliwość uchylenia poprzedniej uchwały i podjęcie nowej. 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do 
odczytaniu projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział 
wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 15 głosami. 

Ad.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kowiesy. Omówienia dokonał Pan Wójt, który poinformował, 
że Gmina Kowiesy jest właścicielem działek o numerach ewidencyjnych 110/1 O, 110/13, 
110/17, 110, 19, 110/20, 110/21, 110/22, 110/26 położonych w Kowiesach, które są od lat 
80-tych dzierżawione przez właścicieli sąsiednich działek siedliskowych .Działki te nie mają 
dostępu do drogi publicznej i nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 
Ze względu na konfigurację terenu - obniżenie i spadek oraz bagienne podłoże nie jest 
możliwe urządzenie drogi dojazdowej do działek i inne ich zagospodarowanie . Od 
dzierżawców 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.) i zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Kowiesy, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 
XXVl/142/09 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 czerwca 2009 r. Zgodnie z § 4 pkt 1 w/w 
zasad nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomościami mogą być 
zbywane przez Wójta Gminy, jeżeli są zbędne do wykonywania zadań gminy określonych w 
przepisach prawa, bądź wynikających z planów i strategii rozwoju powiatu. Na wspólnym 
posiedzeniu komisji Rady Gminy Kowiesy w dniu 26 września 2013 roku uznano, że są 
zbędne do wykonywania zadań gminy i zdecydowano o przeznaczeniu działek do sprzedaży. 
Działki zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z § 5 pkt 2 w/w 
Zasad zgoda Rady Gminy jest wymagana w razie zbycia nieruchomości, której wartość 
przekracza kwotę 5.000,00 zł. Wartość działki 110/26 przekracza 5000,00 zł stąd potrzebna 
jest Uchwała Rady Gminy Kowiesy o wyrażeniu zgody na zbycie przedmiotowej działki. 
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. 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. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do 
odczytaniu projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział 
wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 15 głosami. 

Ad.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
garażu dotychczasowemu najemcy. Omówienia dokonał Pan Wójt, który poinformował, że 
nieruchomość oznaczona jako zabudowana działka nr ewid. 110/27 o pow. 0,3000 ha 
stanowi własność Gminy Kowiesy na podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego nr 
G.IV.7228-1295/91 z dnia 10.04.1991 roku i księgi wieczystej urządzonej w Sądzie 
Rejonowym w Skierniewicach XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rawie 
Mazowieckiej nr LD1 R/00025587/7. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się garaż nr 
1, wynajmowany przez najemcę lokalu mieszkalnego na podstawie umowy zawartej na okres 
do lat trzech. Dotychczasowy Najemca wystąpił z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy 
najmu na przedmiotowy garaż. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm) 
uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na 
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czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do 
odczytaniu projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział 
wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 15 głosami. 

Ad.10 
Kolejny punkt to przedstawienie Informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2012/2013. Informację przedstawiła pani Ewa Pawlak - Kierownik GZO. Przedmiotowa 
informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pan Wójt podziękował, za przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych, 
zwracając jednocześnie uwagę na to, iż z roku na rok powiększa się różnica pomiędzy 
subwencją oświatową a kosztami. Na przełomie tylko jednego roku mamy wzrost o ponad 
300 tys zł. Za rok 2012 brakło 817 tys zł (bez zadań inwestycyjnych) na ten rok kwota wynosi 
ponad 1 mln zł. Jeżeli te kwoty porównamy do podatku rolnego to brakuje pieniędzy żeby 
pokryć różnicę. 

Głos zabrała radna Dorota Powązka, która powiedziała, że była w Starostwie Powiatowym 
w Żyrardowie i tam powiedziano radnej, że na ten rok obcięto subwencję oświatową o 5,9%. 
Radna była zainteresowana, czy ten problem dotknął również naszą gminę. 

Pani Skarbnik zapytała czy chodzi o subwencję na przyszły rok? 
Radna odpowiedziała, że chodzi o subwencję na 2013 rok. W powiecie żyrardowskim z 
deklarowanej kwoty, która przypadała na subwencję wypłacono o 5,9 % mniej. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że taka sytuacja nie miała miejsca w naszej gminie. Pani 
Skarbnik dodała, że jaki jest plan takie są wpłaty i nie jest nic obcięte, ponieważ subwencja 
przychodzi miesięcznie. 
Radna powiedziała, że była w starostwie i tam powiedziano jej, że dostali mniej o 5,9% niż to 
wynika ze wszystkich danych jakie powinni otrzymać. 

Nie zgłoszono więcej pytań. Pani Przewodnicząca podziękowała pani Ewie Pawlak za 
przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 i 
przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad.12 
Kolejny punkt to przedstawienie przez panią Przewodniczącą Rady Gminy analiz z 
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, kierowników jednostek i 
zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
Pani Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z treścią: 
- pisma Wojewody Łódzkiego znak: ZN.414.5.2013.OM z dnia 26.08.2013 r. dotyczącego 
oświadczenia majątkowego za 2012 r. Wójta Gminy Kowiesy i Przewodniczącej Rady Gminy 
Kowiesy. 
- pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej znak: AP/077-105/13/36018 
z dnia 17.10.2013 r. dotyczącego oświadczeń majątkowych za 2012 r. Wójta Gminy Kowiesy 
i Kierownika USC, 
- informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez obowiązanych pracowników 
i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kowiesy przeprowadzonej przez Wójta 
Gminy Kowiesy, 
- informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Kowiesy 
za rok 2012 przeprowadzonej przez Przewodniczącą Rady Gminy Kowiesy, 
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- pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach znak: AP/072-418/13/677 46/2013 
z dnia 21.10.2013 r. zawierającego wyniki z analizy oświadczeń majątkowych radnych, 
obowiązanych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kowiesy. 

Z ważnych przyczyn osobistych obrady opuściła sołtys Marzena Matuszewska oraz Dyrektor 
Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu Pani Maria Cygan. 

Ad.13 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

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

Ad.14 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Z uwagi na fakt, iż pani Karolina Banacka sołtys wsi Lisna oraz Przewodnicząca KGW Lisna 
nie była obecna na poprzednich obradach Sesji Rady Gminy Pan Wójt wręczył 
podziękowanie za stoisko gminne zorganizowane w dniu 22.09.2013 r. podczas otwarcia 
Świetlicy Wiejskiej w Woli Pękoszewskiej. 
Pan Wójt przypomniał również o obowiązku uiszczania opłaty za odpady komunalne. Pan 
Wójt dodał, że wczoraj i dzisiaj odbywa się odbiór wielkogabarytowych odpadów, 
przynajmniej po wczorajszym dniu nie było żadnych zgłoszeń o problemach. 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

Ad.15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXXIII 
Sesji Rady Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 14.30 

Protokołowała: 

Edyta=k 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Kowiesy 

/-/ Barbara Kowalska 
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