Protokół z XXXJV Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 26 listopada 2013 roku
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2013
z XXXIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Kowiesy
Początek Sesji godzina 13.00
Zakończenie Sesji godzina 15.45

Ustawowy stan radnych 15
Faktyczny stan radnych 12
W sesji uczestniczyło 12 radnych - nieobecny był radny Ireneusz Bedełek, radna Jadwiga
Gołębiewska oraz radna Dorota Powązka - według załączonej listy obecności /załącznik nr 1/,
ponadto w sesji uczestniczyli: Pani Lidia Wiedeńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach,
Pani Maria Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, Pani Ewa Pawlak - Radna
Powiatu Skierniewickiego 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 Maria Rogowska - urbanista (w pkt. 11 obrad)
Pani Janina Powązka - inspektor UG (w pkt 9 obrad)
Pan Stanisław Jędryka - dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
(w pkt 6 obrad)
Pani Danuta Milewska - Kierownik Terenowego Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rawie Mazowieckiej (w pkt 6 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 12 radnych.

Ad. 3
W kolejnym punkcie
Porządek

Przewodnicząca

Rady Gminy

przedstawiła

planowany

porządek

obrad:

obrad:

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta o działalności między sesjami.
Przedstawienie informacji przez Pana Stanisława Jędrykę- dyrektora Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi na temat możliwości melioracji podstawowych
szczegółowych na terenie Gminy Kowiesy w latach 2014-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Jeruzalu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kowiesy obejmującego fragmenty wsi Nowy Wylezin.
12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
terminu, częstotliwości, trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatr
zenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kowiesy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorow
ego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy
na terenie gminy
Kowiesy.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.
Proponowany porządek obrad poddano pod głosowanie. W głosowa
niu jawnym udział
radnych, 12 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosowa
ł przeciw, nikt nie
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty
12 głosami.

wzięło 12
wstrzymał

Ad.4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXII
Sesji Rady Gminy z dnia 24
października 2013 r. i XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia
29 października 2013 r.. Z uwagi na fakt, iż
protokoły były przesłane w materiałach treści nie odczyty
wano. Przy braku uwag do protokołu z XXX.li
Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowa
nia. W głosowaniu jawnym za
przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, nikt nie głosowa
ł przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Protokół został przyjęty 12 głosami. Przy braku uwag
do protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy
przystąpiono 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 głosami.

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

oddała głos

I.

Z zakresu zadań inwestycyjnych:
podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji technicz
nej przedmiaru
robót, kosztorysu inwestorskiego, dokumentami na pozwolenie wodno
prawnego dla rowu i
odwodnienia terenów w Wycince Wolskiej, za kwotę 14.900 zł
brutto. Poszukiwania
projektanta trwały kilka miesięcy, ale udało obniżyć się koszty dokume
ntacji z 24.000 zł do
14.900 zł brutto. Cała dokumentacja zgodnie z umową ma być przekazana
do Urzędu Gminy
Kowiesy do końca lutego 2014 r.
2. Wniosek na budowę Ili etapu drogi gminnej nr 115152 E relacji
Wędrogów-Wola
Pękoszewska znalazł się na wstępnej liście rankingowej
wniosków o dofinansowanie zadań w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap
li Bezpieczeństwo
Dostępność-Rozwój na 12 miejscu na 54 oceniane, obecnie
dofinansowanie wystarcza dla
pierwszych 7 gmin. Zostały złożone zastrzeżenia do oceny wniosku
i czekamy na jego
rozpatrzenie.
3. W dniu 7 listopada został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
wniosek o płatność dla
zadania „Budow a świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękosze
wskiej"
4. Wykonawca realizujący zadanie w Turowej Woli pn. ,,Nadbudowa
i przebudowa budynku
strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej" złożył niekomp
letny wniosek o zakończeniu
prac i zgłoszeniu do odbioru. Wykonawca Otrzymał pismo o uzupełni
enie wniosku o
dokumenty wskazane w umowie.
1.

Została

li. Sprawy bieżące:
1. Zbiorcze zestawienie z drugiego szacowania strat w środkach trwałych
w gospodarstwach z
tytułu wiosennych podtopień zostały przekazane do Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi w
wyznaczonym terminie. Dzisiaj Pani Zofia Jakubiak pojechała do Łodzi
po odbiór opinii dla
rolników. Rolnicy, którzy ponieśli straty w środkach trwałych mogą
składać wnioski do
działania 126 w ARiMR, gdzie dofinansowanie wynosi 90%
kosztów.
2. W dniu 5 listopada br w obecności reprezentantów Rady
Gminy Kowiesy zostały
przeprowadzone rozmowy z zainteresowanymi podmiotami, które
chcą świadczyć
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podstawową opiekę zdrowotną

w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach dla mieszkańców Gminy.
Koncepcje opieki medycznej przedstawili:
a) Joanna Jackowska i Józef Jackowski z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lekarza Rodzinnego z Puszczy Mariańskiej, który posiada jeszcze filię w
Radziwiłłowie.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Judyta ze Skierniewic przedstawił pan dyrektor
Zbigniew Figat. Firma Judyta ma dwie przychodnie w Skierniewicach, jedna w Makowie,
Zelaznej i Pszczonowie.
c) Pani Bożena Grzejszczak ze Skierniewic razem z Panią dr Anną Krzemińską z Kowies.
Pani Bożena Grzejszczak obecnie prowadzi Poradnie dla Kobiet w Skierniewicach przy ul.
Armii Krajowej 33.
Pan Wójt dodał, że reprezentanci Rady Gminy Kowiesy wybrali ofertę NZOZ „Judyta" ze
Skierniewic
W dniu 8 listopada w świetlicy wiejskiej w Paplinie odbyła się gminna uroczystość wręczenia
medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej. W uroczystości udział wzięły trzy pary wraz z rodzinami. Część artystyczną
przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach. Z
uwagi na stan zdrowia pani Stanisławy Bałut z Lisnej, medale i kwiaty zostały dowiezione
jubilatom do ich domu.
W dniu 22 listopada w Urzędzie Gminy na telefoniczny wniosek firmy STRABAG oddział w
Pruszkowie odbyło się spotkanie w sprawie realizacji inwestycji w Nowym Wylezinie. W
spotkaniu brał udział przedstawiciel inwestora tj. PKP PLK oddział w Lublinie. Na spotkaniu
omawiano problemy zgłaszane pisemnie do inwestora przez mieszkańców z Nowego
Wylezina oraz ustaleniem terminu naprawy naszej drogi w Wylezinie Nowym, uszkodzonej w
trakcie realizacji objazdu. Zasygnalizowany został problem zjazdów do 5 działek (za zatoką
przystankową), który jest od czasów budowy CMK w latach 70-tych ubiegłego
wieku. Obecnie
jest to poza zakresem inwestycji. Poprosiłem uczestników zebrania o przejazd do Nowego
Wylezina na wskazany grunt i zadzwoniłem do pani sołtys o przybycie we wskazane miejsce.
W oględzinach tych brał udział również pan radny z tego terenu - Wiktor Machałowski.
Ustalono, że wykonawca robót po odbiorze prac przez nadzór budowlany wykona zjazd na
działkę sąsiednią, działki gminne i dalej pozostali właściciele działek będą
dojeżdżać na
starych zasadach. Materiał na zjazd wykonawca tymczasowo złoży na działce gminy.
Gmina Kowiesy złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zajęcia sportowe
dla jednej 20 osobowej grupy, finansowany w 100 % z programu. Zajęcia mają być
realizowane w Kowiesach od marca do grudnia 2014 roku, trzy razy w tygodniu po 90 min.
Zostało wydane 68 decyzji w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów
z terenu gminy na
łączną kwotę 11.776,65 zł. Udział finansowy gminy w stypendiach wynosi 20%.
Gmina Kowiesy złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z działania 9.1.1.
(oddziały przedszkolne) w Kowiesach na kwotę 170.000,00 zł.
W dniu 29 października zostały otwarte oferty na dostawę energii elektrycznej dla Gminy
Kowiesy na lata 2014 i 2015. Obecna cena obrotu wynosi 0,32931 kW/h, a nowa będzie
wynosić 0,2641 zł z 1 kW/h brutto.

Ili. Wyjazdy służbowe:
1. W dniu 7 listopada byłem w Łodzi:
a) W Urzędzie Wojewódzkim
- u Pana Pawła Bejdy Wicewojewody odnośnie pozyskania środków finansowych w 2014
r. na remont pomieszczenia w USC w Kowiesach
- u Pana Tomasza Ciszewskiego dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami
Europejskimi w sprawie złożenia zastrzeżeń do oceny naszego wniosku na budowę Ili
etapu drogi
- u Pani Elżbiety Kusideł Kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska w sprawie programu
bezpieczeństwa Powodziowego Dorzecza Wisły środkowej. Jest to duży program
w
opracowaniu i chcemy dopisać nasze zbiorniki małej retencji do zrobienia z środków
finansowych programu.
b) w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi u Pana Dyrektora Kazimierza Perek w
sprawie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zbiornika małej
retencji w Budach Chojnackich.
2. W dniu 13 listopada brałem udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów organizowanym
u
Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie odpłatności za oświetlenie DK Nr S-8 i S-14.
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3. W czwartek 21 listopada byłem na spotkaniu
u Pana Mirosława Beliny - Starosty
Skierniewickiego w sprawach:
- wyprostowania geodezyjnego w Jeruzalu naszej drogi wewnętrznej
- prac remontowych na drogach powiatowych w obrębie Gminy Kowiesy.
Pan Wójt podziękował za wysłuchanie informacji.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji o działalności
Wójta między sesjami. Pytań nie zgłoszono w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy przeszła
do kolejnego punktu obrad.

Ad.6
Kolejny punkt to przedstawienie informacji przez Pana Stanisława Jędrykę- dyrektora Wojewódzkiego
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi na temat możliwości melioracji podstawowych i
szczegółowych na terenie Gminy Kowiesy w latach 2014-2020. Przewodnicząca Rady Gminy
oddała
głos panu Dyrektorowi, który na wstępie serdecznie podziękował, za zaproszenie na XXXIV
Sesję
Rady Gminy. Następnie Pan Dyrektor powiedział, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych jest jednostką Marszałka Województwa, który wykonuje zlecone działania rządowe w
zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla rolnictwa. Wody
istotne dla rolnictwa to m.in. rzeki, które są na terenie województwa nieadministrowane przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wykonuje zadania z zakresu melioracji i gospodarki wodnej, do których należą w szczególności:
- utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych (kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie,
rolnicze zbiorniki wodne, budowle i urządzenia piętrzące),
Zarządu

- utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa oraz innych wód dla
których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Łódzkiego,
- utrzymanie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego,
- gospodarowanie gruntami pod wodami Skarbu Państwa oraz innym mieniem
gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa,
- prowadzenie ewidencji wód,

urządzeń

zadań

szczegółowych,

z

melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,

- inicjowanie i wspomaganie procesu realizacji obiektów
- przygotowanie i realizacja

związanym

małej

retencji,

inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych

- uczestniczenie w postępowaniach wodnoprawnych jako strona w sprawach dot. urządzeń melioracji
podstawowych i wód dla których Marszałek Województwa Łódzkiego wykonuje prawa właścicielskie,
- prowadzenie uzgodnień dokumentacji dot. wód dla których Marszałek Województwa
wykonuje prawa właścicielskie oraz urządzeń melioracji wodnych.
Pan Dyrektor powiedział, że
otrzymywało żadnych środków

Łódzkiego

trzeba zwrócić uwagę, iż do 2011 roku województwo łódzkie nie
na wykonywanie robót utrzymaniowych w korytach rzecznych.

Od 2011 roku środków finansowych w skali województwa jest około 7 mln zł, a to zbyt mało aby móc
wszystkie potrzebne prace. Pan Dyrektor dodał, że aby podejmować jakiekolwiek działania w
sprawie melioracji szczegółowych muszą być złożone wnioski od zainteresowanych rolników na
wykonanie urządzeń. W 2012 roku zostały rozesłane do wszystkich jednostek w województwie
łódzkim informację o składaniu takich wniosków w konsekwencji czego z całego
województwa
wpłynęło ponad 2.000 wniosków. Złożone wnioski udało się połączyć w kilka zadań inwestycyjny
ch. Z
terenu Gminy Kowiesy wpłynął w połowie roku 2013 jeden wniosek od mieszkańca gminy na
wykonanie 1,78 ha melioracji wodnych szczegółowych. Natomiast główne zapotrzebowanie na
wykonanie melioracji wodnych szczegółowych zgłasza powiat kutnowski, następnie powiat sieradzki a
najbliżej Gminy Kowiesy - gmina Biała Rawska. Pan Dyrektor poinformował, że po zebraniu wniosków
z terenu całego województwa zostało wytypowane 14 obiektów w zakresie wykonywania robót
regulacyjnych rzek. Wpłynął również wniosek od Wójta Gminy Kowiesy w zakresie wykonania robót
regulacyjnych na rzece Chojnatce. Pan Dyrektor powiedział, że w bieżącym roku zaplanowane było
opracowanie wstępnego studium rozpoznania potrzeb i zakresu wykonywania robót regulacyjnych dla
trzech rzek: Chojnatki - w gminie Kowiesy, Wierznicy - w gminie Osjaków oraz rzeki Moszczenicygmina Piątek. Niestety Wojewoda Łódzki na wykonanie tych opracowań wyraził zgodę w miesiącu
wykonać
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sierpniu a okres wykonania opracowania sięga minimum 1 roku. W ~wiązku ~ powyższy~ realiz~cja
tego zadania została przełożona na następny rok. W 201~ roku J~st za~rnar ~y~on~n~a studium_
rozpoznania potrzeb i zakresu wykonywania robót regulacyJnych między innymi rowrnez dla rzeki
Chojnatki.
Pan Dyrektor powiedział,

że proces projektowania i uzgadniania pozyskiwa_nia uzgodni~ń
środowiskowych przeciąga się do minimum 3-ech lat. Na P~?zątku !rze~a wy~o_nac dokument~Cję
wielowariantową, na podstawie wielowariantowej dokumentacJI wybrac naJbardz1eJ korzystny wan_ant
dla środowiska i społeczności lokalnej (trzeba przeprowadzić konsultacje środowiskowe i konsultaCJe z
mieszkańcami) i na etapie uzyskania tych informacji przystąpić do projektowania.

Na dzień dzisiejszy nie ma w planach wykonywania melioracji szczegółowych na terenie gminy ze
względu na brak zainteresowania samych mieszkańców. Natom_iast jeżeli cho?,zi o ':"'ykonanie rob?t
regulacyjnych, jest przewidziany na przyszły rok I etap - wykonarne dokumentaCJI studium rozpoznan~a
potrzeb i zakresu wykonywania robót regulacyjnych na rzece Chojnatce. Na najbliższe lata rne
przewiduje się więcej inwestycji na terenie gminy Kowiesy.
Pan Dyrektor poinformował, że na terenie gminy znajduje się jeszcze jeden drażliwy punkt,
a mianowicie jest to samowola budowlana pewnego mieszkańca na rzece Chojnatce. W związku z
czym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu usunięcia tego obiektu. Jeżeli usunięcie
obiektu nie będzie zrealizowane dobrowolnie we wskazanym czasie, sprawa zostanie przekazana
organom ścigania, czyli policji w celu wymuszenia rozbiórki urządzeń.
Korzystając z okazji, że na Sali znajdują się sołtysi, Pan Dyrektor przekazał, że tego typu działania na
terenie województwa prowadzone są w coraz szerszym zakresie w związku z czym Pan Dyrektor
zwraca się z prośbą aby przypadki wykonywania samowoli budowlanej na rzekach były zgłaszane do
odpowiednich organów. Pan Dyrektor dodał, że umożliwi to szybsze reagowanie na identyfikację
zagrożeń, które powstają w wyniku budowy przetamowań na rzekach.
Uciążliwą sprawą są również tamy na rzekach utworzone przez bobry. W skali roku wydawane jest
kilkaset tysięcy złotych w skali województwa na rozbiórkę tam bobrowych. Za każdym razem gdy jest
potrzeba usunięcia tamy bobrowej trzeba uzyskać pozwolenie od Regionalnego Dyrektora Ochrony
środowiska na rozbiórkę. Pan Dyrektor przekazał prośbę, aby informację o powstawaniu tam
bobrowych na rzece przekazywać do Terenowego Inspektoratu WZMiUW w Rawie Mazowieckiej
bądź do WZMiUW w Łodzi. Na rozbiórkę tam bobrowych jest wystarczająca ilość środków
finansowych.

Pan Dyrektor zapytał czy sąjakieś pytania?
Wójt, który powiedział, że nie wpłynęły wnioski w ramach melioracji wodnych
naszego terenu od rolników z uwagi na to, że część osób nie chciała podpisać
wniosku a wymagano, aby w obrębie, który miał być zmeliorowany, było przynajmniej 80%
powierzchni i aby właściciele wyrazili zgodę na melioracje szczegółowe. Pan Wójt zapytał czy można
składać wnioski odnośnie wykonania remelioracji? Pan Wójt dodał, że zachodzi potrzeba wykonania
re melioracji, ponieważ Gminna Spółka Wodna nie jest w stanie poradzić sobie z usunięciem awarii
podczas obwitych opadów deszczu. W roku bieżącym na niektórych terenach w naszej gminie rolnicy
mogli wykonywać prace w polu dopiero w lipcu.
Głos zabrał pan
szczegółowych z

Pan Dyrektor odpowiedział, że program w zakresie wykonywania melioracji szczegółowych, którego
prace rozpoczęto w ubiegłym roku, jest programem otwartym tzn. nie ma zamkniętego terminu
składania wniosków. Pan Dyrektor dodał, że jeżeli są potrzeby wykonania nowych urządzeń bądź
modernizacji istniejących to takie możliwości są. Wnioski na wykonanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych mogą składać zainteresowani rolnicy, właściciele gruntów lub spółka wodna, ale
spółka wodna musi posiadać oświadczenia od właścicieli gruntów o wyrażeniu zgody, ponieważ opłatę
melioracyjną bądź inwestycyjną muszą uiścić właściciele gruntów. Opłata zależy od tego z jakich
środków będzie realizowana inwestycja. Jeżeli inwestycja realizowana jest ze środków Budżetu
Państwa to będzie uiszczana oplata melioracyjna (naliczana w zależności od kształtowania się ceny
żyta z 1 ha), a w przypadku gdy inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych będzie uiszczana
opłata inwestycyjna, która wynosi 20% wartości wykonanego zadania. Po wykonaniu robót nastaje
rozliczenie wszystkich poniesionych kosztów i naliczenie opiaty adekwatnie do poniesionego wkładu.
Pan Dyrektor powiedział, że każdy musi podjąć decyzję indywidualnie czy chce posinić koszty do 20
% wartości wykonanych robót.
Pan. Dy~ektor stwierdził, że padnie pytanie odnośnie ceny 1 ha ziemi w Polsce. Pan Dyrektor
pow1edz1al, że cena 1 ha ziemi kształtuje się różnie. Obecnie realizowany jest projekt w powiecie
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kutnowskim i cena kształtuje się 70 ha za 1.400.000,00 zł czyli ok. 20.000,
00 zł za 1 ha. Generalnie
cena ziemi za 1 ha w Polsce wacha się od 15.000,00 zł nawet do 100.000
,00 zł.
Pan Wójt

dodał, że opłata

jest

rozłożona

na raty.

Pan Dyrektor przyznał racje Panu Wójtowi i dodał, że przy opłacie inwesty
cyjnej raty rozłożone
15 lat przy czym pierwszą ratę spłaca się dopiero po 2-ch latach od wykona
nia inwestycji.
Głos zabrał sołtys Bolesław Wacławek, który zapytał czy
zgłaszanie
można zgłaszać przez Urząd Gminy czy bezpośrednio

do WZMiUW?

szkody

wyrządzonej

są

na

przez bobry

Pan Dyrektor odpowiedział, że należy zgłaszać do Regionalnego Dyrekto
ra Ochrony środowiska
placówki terenowej w Skierniewicach albo bezpośrednio do Łodzi. Pan
Dyrektor dodał, że ani Wójt
Gminy ani Wojewódzki Zarząd Melioracji nie ustala wysokości odszkod
owania za poniesione starty
przez rolników.
Sołtys Bolesław Wacławek powiedział, że
porobiły się rozlewiska na polach.

czym

na cieku wodnym

są

porobione ogromne tamy w

związku

z

Pan Dyrektor powiedział, żeby wszystkie tego typu roszczenia składać
do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska dlatego, że skala szkód która następuje z tytułu
działalności bobrów jest
ogromna tym bardziej, że po obserwacji bobrów zauważono, że szkodzą
nie tylko na rzekach ale
także na rowach melioracyjnych.
Pan Wójt powiedział, że Regionalna Dyrekcja środowiska wydała czasow
e pozwolenie na usuwanie
tam na rzece Chojnatce, którego ważność upłynęła 31 października b.r.
, a dyrektor Caban z RDOŚ w
Skierniewicach powiedziała, że nic nie stoi na przeszkodzie aby pozwole
nie wydać na czas określony.
Pan Dyrektor powiedział, że na każdą jedną rozbiórkę tam WZMiUW
musi uzyskać pozwolenie. Pan
Dyrektor dodał, że wygodniejsze byłoby mieć jedną zgodę na rozbiórkę
tam bobrowych na wszystkich
rzekach.
W związku z brakiem pytań Pani Przewodnicząca podziękowała
zarządziła 5-minutową przerwę.

za przedstawienie informacji

Ad.7
Po przerwie obrady zostały wznowione.
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku
rolnego. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła,
że podatek rolny oblicza się
według średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartał
ów roku poprzedzającego rok podatkowy.
Prezes GUS w komunikacie z dnia 18 października 2013 r. podał,
że wartość ta za jedenaście
kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2014 wyniosł
a 69,28 zł za 1 dt (tj. q). Proponuje się
pozostawienie ubiegłorocznej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego w wysokości 60,00
zł za 1 dt /wniosek formalny Wójta Gminy Kowiesy w tej
sprawie został zatwierdzony na wczorajszym
posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy/. Wobec czego od 1 ha przelicz
eniowego w 2014 r. może

wynosić:

• od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 173,20 zł
(równowartość 2,5 q),
• od 1 ha gruntów pozostałych 346,40 zł (równowartość 5 q).
Dla porównania w 2013 roku podatek rolny wynosi:
• dla gruntów gospodarstw rolnych 2,5 q x 60 zł= 150 zł od 1ha przelicz
.
• dla gruntów pozostałych 5 q x 56 zł = 300 zł od 1 ha fizycznego.
Pani Skarbnik dodała, że podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość
pieniężną 0,220 m3 drewna,
obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskan
ej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzeda
ży drewna za 2012 rok, jak
podał Prezes GUS w komunikacie z dnia 21 października
2013 r. wyniosła 174,05 zł za 1 m3 • Wobec
tego podatek leśny od 1 ha w 2014 r. wyniesie 37,63 zł za 1 ha fizyczny
za 1 m3 •
Pani Skarbnik poinformowała, że stawki podatku od nieruchomości i stawki
podatku transportowego
na rok 2014 proponuje się pozostawić na poziomie roku 2013.
Radni 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 głosowa! przeciw, nikt
od głosu się nie wstrzymał.
Uchwała została podjęta 12 głosami.
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Ad.8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy
na 2013 rok.
Omówienia dokonała pani Skarbnik, która poinformowała, że
Dochody zwiększa się w kwocie 22.984 zł, z tytułu:
• 16.067 zł- zwiększa się planowane wpływy z wynajmu lokali komunalnych,
• 6.917,00 zł - zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne,
• 3.000 zł zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na wypłatę dodatku dla pracown
ika socjalnego
• 21.321 zł dotacja za dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszk
olnego
• 5000 zł dotacja na Zakup drukarki dla potrzeb USC

Wydatki zmniejsza się w następujących pozycjach budżetu
107.000 zł na inwestycjach drogowych, w tym:
• 88.000 zł - z tytułu przeniesienia realizacji zadania odwodnienia drogi w Wycince
Wolskiej na
rok 2014,
• 19.000 zł - kwota jaka została po rozliczeniu inwestycji drogowych w 2013 roku,
• 35.000 zł - kwota jaka zostanie po rozliczeniu obsługi zadłużenia.
Dzięki

tym

zmianą budżetu możemy zmniejszyć

zaciągnięcia

w kwocie 158.067 zł na

opłacenie

przychody z tytułu kredytu jaki
przebudowy OSP Turowa Wola.

był

planowany do

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąp
iono 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. 9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Kowiesy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Omówien
ia projektu dokonała pani Janina
Powązka - inspektor UG, która wyjaśniła, że zgodnie z art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 ze zm.)
rada gminy uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota
mi wymienionymi
w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program
współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy. W okresie
konsultacji, czyli od 8 do 18 listopada, nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi co
do projektu uchwały
będącego przedmiotem konsultacji. Pani Janina Powązka wskazała
, że program określa cele, zasady
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
zakres przedmiotowy tej współpracy i jej formy, priorytetowe zadania publiczne
, okres realizacji
programu, sposób, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej,
wysokość środków
planowanych na realizację zadań publicznych objętych programem, sposób tworzeni
a programu oraz
przebieg konsultacji i sposób oceny programu. Pani Janina Powązka nadmieniła,
że program dotyczy
przede wszystkim współpracy z klubem sportowym działającym na terenie
naszej gminy /LZS
Muskador/. Na podstawie programu ogłaszany jest konkurs na realizację
zadań publicznych
realizowanych przez wskazany ww. podmiot.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąp
iono 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.10
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazju
m w Jeruzalu.
Głos zabrała Pani Maria Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu
, która powiedziała, że
do Rady Gminy Kowiesy został złożony wniosek o nadanie Publicznemu Gimnazju
m w Jeruzalu
imienia ppor. Pilota Mariana Bełca. Wniosek został uzasadniony tym, że szkoła przez
nadanie imienia
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uzyska indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół. Ponadto w naturalny sposób
szkoła pozyska do współpracy instytucje i osoby związane z patronem, a także wejdzie do rodziny
szkół noszących imię pilotów Dywizjonu 303, co także umożliwi nawiązanie wielu kontaktów. Nadanie
imienia pozwoli oprzeć działania wychowawcze szkoły na wartościach potwierdzonych życiem i
działalnością patrona. Pani Dyrektor dodała, że w styczniu 2013 r. na zebraniu Rady Pedagogicznej
został przedstawiony wniosek o nadanie imienia, który zyskał poparcie. Ten sam wniosek został

przedstawiony rodzicom na zebraniu i uczniom podczas apelu szkolnego. Następnie opracowano
regulamin wyboru patrona i powołano zespół nauczycieli do koordynowania działań. W ramach
przygotowań do wyboru patrona szkoły przeprowadzono:
Lekcje i zajęcia wychowawcze na temat „Kto powinien zostać patronem naszej szkoły?", ankietę, w
której uczniowie typowali wybraną przez siebie sylwetkę przyszłego patrona, opracowanie i ogłoszenie
wyników ankiety. W ramach wyboru przez rodziców: zapoznano rodziców podczas zebrania z
procedurą i z regulaminem wyboru patrona oraz poinformowano o ankiecie, przeprowadzono ankietę,
w której rodzice typowali wybraną przez siebie sylwetkę patrona, opracowano i ogłoszono wyniki.
Również wśród nauczycieli i pracowników szkoły została przeprowadzona ankieta. Po opracowaniu
wyników wyłoniono nazwisko kandydata na patrona - ppor. Pilota Mariana Bełca.
Ponadto w szkole przeprowadzono następujące działania: uczniowie klasy li w dniu 21 czerwca br.
przedstawili cztery projekty na temat ppor. Pilota Mariana Bełca, wzbogacono księgozbiór szkolny o
nowe pozycje i publikacje dotyczące samego kandydata na patrona oraz kilka egzemplarzy książki pn.
„Dywizjon 303" oraz nawiązanie współpracy z Fundacją Historyczną Lotnictwa Polskiego. Pani
Dyrektor powiedziała, że najbliższym działaniem są przygotowywania do uroczystości nadania szkole
imienia, która planowana jest w czerwcu 2014 r,. w 100 rocznicę jego urodzin.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 12 radnych. 12
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!.
Uchwala została podjęta 12 głosami.

Ad.11
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kowiesy obejmującego fragmenty wsi Nowy Wylezin. Omówienia projektu uchwały dokonała
pani Maria Rogowska - urbanista, która poinformowała, że zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn.
zm.) wójt gminy przedstawia radzie gminy projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą.
Pani Rogowska dodała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dotyczy
dwóch obszarów w miejscowości Nowy Wylezin. W okresie wyłożenia w/w projektu planu wraz z
prognozą do publicznego wglądu, w dniach od 23 września 2013 roku do 15 października 2013 roku
jak również w terminie składania uwag tj. do 31 października 2013 roku do w/w projektu planu nie
zgłoszono uwag.
Ponieważ tereny objęte granicami planu miejscowego są obecnie obsługiwane
przez drogę publiczną - gminną, przylegają do sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej
niskiego napięcia, uchwalenie planu nie pociąga za sobą obowiązku rozbudowy istniejącej
infrastruktury technicznej dla obsługi terenów zabudowy wyznaczonych planem. Wprowadzenie sieci
do terenu na zasadzie przyłączy lub sieci wewnętrznej będzie w gestii właścicieli działek budowlanych.
Plan dopuszcza lokalne rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej tzn. bezodpływowe zbiorniki
na nieczystości ciekłe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, lokalne źródła ciepła, dlatego z chwilą
przyjęcia planu nie zaistnieje natychmiastowa potrzeba poniesienia przez gminę nakładów na
realizację niezbędnej infrastruktury technicznej. Nawet docelowo, koszty na realizację infrastruktury
technicznej nie wystąpią, ponieważ gmina nie zamierza budować na swym terenie zbiorczych
systemów kanalizacji sanitarnej, ani zbiorczych systemów ciepłowniczych. Pani Maria Rogowska
poinformowała, że w obszarze planu wsi Nowy Wylezin ustala się tereny o symbolu UMn,
przedstawione na rysunku nr 1 i 2, dla których ustala się tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Radni 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 glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!.
Uchwała została podjęta 12 głosami.

Ad.12
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Kolejny punkt to podjęcie uchwały uchylającej uchwalę w sprawie wyrażeni
a zgody na zbycie
Omówienia projektu uchwały dokona! Pan Wójt, który poinformował, że uchwała
w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr
426 o pow. 0,06 ha
stanowiącej własność Gminy Kowiesy nie została wykonana.
Przyczyną nie wykonania uchwały
przez Wójta Gminy Kowiesy było wykorzystanie nieruchomości dla zadań gminy,
a mianowicie:
- urządzenie rowu odprowadzającego wody z przepustów drogi powiatowej i dróg
wewnętrznych
- wniosku mieszkańców o przesunięcie na tą działkę, gdzie już jest zatoka
autobusowa, wiaty
przystankowej
W związku ze zmianą przeznaczenia i wykorzystania działki należy uchylić
podjętą w dniu 26
października 2011 roku Uchwałę Nr Xl/59/11 Rady Gminy Kowiesy
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości.
nieruchomości.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąp
iono 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.13
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nierucho
mości. Omówienia
projektu uchwały dokonał Pan Wójt, informując, że działka nr 235/5 o pow. 0,3400
ha położona w
obrębie Nowy Wylezin była wspólnotą gruntową wsi Nowy Wylezin.
Mieszkańcy wsi wyrazili zgodę
na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na rzecz Gminy Kowiesy, pod
warunkiem, że będą
decydować o jej zagospodarowaniu. W związku z tym w 2008
roku rozpoczęta została procedura
nabycia nieruchomości, która zakończyła się otrzymaną decyzją Wojewod
y Łódzkiego Nr
GN.V.7223/P/4/3/09/BG z dnia 29.03.2010 r. na podstawie, której Gmina
Kowiesy stała się
właścicielem nieruchomości. Część nieruchomości -działka nr
235/4 została przejęta pod budowę
wiaduktu, a powstała z podziału działka nr 235/5 położona jest w sąsiedztwie działek
użytkowanych
rolniczo z brakiem możliwości zabudowy. Na zebraniu wiejskim w dniu 25
września 2013 roku
mieszkańcy
zdecydowali o przeznaczeniu działki do sprzedaży. Biorąc pod uwagę propozyc
ję
mieszkańców i fakt, że działka jest zbędna do wykonywania zadań
gminy, podjęta została procedura
przygotowania do sprzedaży nieruchomości. Przypuszcza się, że wartość działki
będzie wyższa niż
5 000,00 zł, więc zgodnie z § 5 pkt 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi
własność Gminy Kowiesy, przy zbyciu nieruchomości jest wymaga
na zgoda Rady Gminy.
Po podjęciu Uchwały przez Radę Gminy Kowiesy w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie
nieruchomości zostanie dokonana wycena nieruchomości przez
rzeczoznawcę majątkowego i dalsza
procedura sprzedaży.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąp
iono 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.14
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu,
częstotliwości,
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Omówien
ia projektu uchwały
dokonał Pan Wójt, informując, że w uchwale nr XXV/147/13 Rady Gminy
Kowiesy z dnia 30 stycznia
2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi został zawarty błąd dot. uiszczenia miesięcznej opłaty
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W w/w uchwale w § 1 ust. 1 pkt 4 zapisano, że opłata
za IV kwartał winna
być uiszczana do 15 stycznia roku poprzedniego.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąp
iono 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.15
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrz
enie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kowiesy. Omówienia projektu
dokonał pan Wójt,
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który na wstępie podkreślił, że wysokość opłaty za wodę - 2,40 zł netto+ należny podatek VAT
za 1
m3 oraz wysokość opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków - 6,50 zł netto+ należny podatek
VAT
3
za 1 m uzyskały akceptację członków komisji rady gminy biorących udział w posiedzeniu
w dniu
wczorajszym. Pan Wójt następnie przedstawił kalkulację kosztów eksploatacji wodociąg
ów z
podziałem na ujęcia wody /wysokość uzależniona przede wszystkim od kosztów
amortyzacji urządzeń
wodociągowych/ i kalkulację kosztów oczyszczalni ścieków w Ośrodku Zdrowia
w Kowiesach /koszty
amortyzacji przewyższają pozostałe koszty/. W dalszej kolejności pan Wójt wyjaśnił, wysokość
opiaty
abonamentowej od rodzaju wodomierza /dla 0 3/4 cala - 2 zł, dla 0 1 cal - 3 zł, dla wodomierz
y
większych niż 0 1 cal - 4 zł+ należny podatek VAT/ - proponuje się zostawić
na dotychczasowym
poziomie. Przyjęcie powyższych stawek taryf oznacza konieczność podjęcia uchwały w sprawie
dopłat
dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków
świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie gminy Kowiesy.
Radni nie mieli więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przystąpiono do odczytania projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym
nad projektem uchwały
udział wzięło 12 radnych. 12 radnych glosowało za podjęciem uchwały,
nikt nie głosował przeciw, nikt
nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta 12 głosami.
Ad.16
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzen
ia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę
Kowiesy na terenie gminy
Kowiesy. Omówienia projektu dokonał pan Wójt wyjaśniając, że biorąc pod uwagę ochronę odbiorców
usług wodociągowo-kanalizacyjnych i przyjęcie niższych taryf niż rzeczywiste
koszty 1 m3 wody i 1 m3
ścieków proponuje się następującą wysokość dopłat:
• 1,28 zł netto plus podatek VAT do ceny 1 m3 wody;
• 5,51 zł netto plus podatek VAT do ceny 1 m3 ścieków.
Powyższe stawki zostały zaaprobowane przez wszystkich członków komisji
rady gminy biorących
udział w posiedzeniu w dniu wczorajszym.
Radni 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.17
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.
Głos zabrała radna Wiesława Olszewska, która powiedziała, że dnia
8 listopada b.r. rodzice i
mieszkańcy wiosek : Kowiesy, Wymysłów, Wędrogów, Chojnata, Chojnatka
, Chrzczonowice, Stary
Wylezin i Nowy Wylezin złożyli wniosek na ręce Pana Wójta z podpisami zainteresowanych rodziców
i
radnych z powyższych sołectw.
Następnie radna
Wiesława Olszewska odczytała wniosek,
który został złożony do tut.
Urzędu. (wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
Po odczytaniu pisma radna powiedziała, iż wnioskuje aby wniosek rodziców i radnych dołączyć
do
protokołu i poddać pod głosowanie.
Głos zabrał Pan Wójt, który powiedział, że na wczorajszych komisjach poprosił
członków Komisji Rady
Gminy aby tą sprawą zająć się na dzisiejszej sesji, ponieważ Pani Ewa Pawlak - Kierownik Gminnego
Zespołu Oświaty była w dniu wczorajszym na urlopie. Pan Wójt dodał, że rozmowa
z radną Wiesławą
Olszewską i delegacją mam trwała ponad godzinę i zostało przedstawione, że
utworzenie przedszkola
w przyszłym roku będzie bardzo trudne z uwagi na to, że w przyszłym roku będzie ogłoszony
przez
Urząd Marszałkowski ostatni nabór na działanie „Podstawowe usługi dla ludności
i rolnictwa", gdzie
powinniśmy złożyć wniosek na budowę sieci wodociągowej w Chrzczonowicach, Paplinku
i Lisnej. Od
września 2012 roku wydane jest pozwolenie na budowę 18,5 km sieci wodociągo
wej. Mamy jeszcze
dwa lata na rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej ponieważ w przeciwnym razie pozwoleni
e na
budowę i dokumentacja będą nie ważne. Pan Wójt powiedział, że będzie wnioskowa
ł do Rady Gminy
aby zrealizować budowę wodociągu, ponieważ środki na wykonanie inwestycji możemy pozyskać
75% kwoty środków kwalifikowalnych, dodatkowo możemy pozyskać 15 % dotacji z Wojewódz
kiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zostaje tylko 10% które musimy zapłacić
z
własnych środków. Pan Wójt dodał, że w koszty nie wchodzi nam VAT, ponieważ
Vat będziemy mogli
odebrać sobie z Urzędu Skarbowego. Kosztorys na wykonanie budowy sieci wodociągo
wej jest na
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Pan Wójt powiedział, że tak, ponieważ trzeba zatrudnić naucz
yciela na 25 godzin tygodniowo, a jeżeli
grupa liczy powyżej 25 przedszkolaków to trzeba zatrud
nić dwie osoby. A jeżeli przedszkole ma
funkcjonować 10 godzin to nauczycieli trzeba
by zatrudnić na dwie zmiany. Wynagrodzenie
nauczyciela (nie licząc dodatków wiejskich i w zależności
od stopnia awansu) kształtuje się od 30.000
do 60.000 zł rocznie. Pan Wójt powiedział, że przeds
tawiając sprawę utworzenia przedszkola
w
Wędrogowie, przekazał radnej oraz delegacji
mam, że trudno jest wybierać czy zbudować 18 km sieci
wodociągowej, gdzie można pozyskać 90%
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych czy przeznaczyć
100% wkładu gminy na utworzenie przedszkola gdzie dzieci
będą przebywać 5 godzin dziennie. Tym
bardziej, że trzeba zachować trwałość dwóch projektów,
bo w przeciwnym razie będziemy musieli
zwrócić pieniądze wraz z odsetkami i zostaniemy
wykreśleni na trzy lata z programu „Kapitał ludzki"
.
Następnie głos zabrała

Kierownik GZO, która powiedziała, że chciała poruszyć dwie
kwestie. Pierwszą
które uiszczać miałoby się gdyby przedszkole funkcjonował
o powyżej 5 godzin.
Pani Kierownik powiedziała, że teraz takie dopłaty są zabron
ione. Obecnie można płacić tylko 1 zł za
każdą dodatkową godzinę dziecka w przeds
zkolu. Gminy, które podejmowały uchwały o dopłatach w
przedszkolach samorządowych, musiały te uchwały uchyla
ć. Pani Kierownik dodała, że nie wolno
pobierać opiat za pobyt dziecka w przedszkolu
publicznym. Pani Kierownik poinformowała również, że
jeżeli dziecko z naszej gminy uczęszcza
do przedszkola na terenie innej gminy, my jesteśmy
obciążeni kosztami. Pobyt dziecka w takim przeds
zkolu kosztuje 700 zł miesięcznie.
Pani Kierownik dodała, że od 2015 roku gmina musi zapew
nić każdemu dziecku 4-letniemu a od
2017 roku każdemu dziecku 3-letniemu, dostęp do przeds
zkola i na pewno w nowym okresie
programowania będą środki na przedszkola, tym bardziej
że szkoła ma się zmienić w zespól szkolno przedszkolny.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Janusz Brzeziński, który powiedział, że przysłuchując
się dyskusji na temat przedszkola nie
może się do końca zgodzić z Panem
Wójtem.
Wiceprzewodniczący powiedział, że jest to
debata dotycząca młodych ludzi i zapytał ile pieniędzy
zostało zainwestowane w obszarze Kowies
w ostatnich latach? A ile zostało zainwestowane w
Jeruzalu, ile w Woli Pękoszewskiej, ile w Turowej Woli.
Wiceprzewodniczący poprosił aby na nastę
pną sesję przygotować zestawienie ile pienię
dzy zostało
zainwestowane w miejscowości: Jeruzal, Paplin, Pękosz
ew, Wycinkę Wolską i w Wolę Pękoszewską
a dla porównania jaka kwota została zainwestowana
w Kowiesy, Nowy Wylezin, Stary Wylezin,
Wędrogów, Wymysłów, Chojnatę i Chojnatkę.
Wiceprzewodniczący wyraził opinię, że w miejsc
owości
w obszarze Kowiesy zostało zainwestowane najmniej. Za
dwa lata powstanie problem braku miejsc w
przedszkolu i już dziś trzeba stawić czoło temu problemowi.
Bardzo cieszy również fakt, że gmina
Kowiesy jest na drugim miejscu w powiecie, a na 12 miejsc
u w województwie pod względem ilości
pozyskanych środków w ramach ca/ego PROW. Wicep
rzewodniczący powiedział, że jest problem
utworzenia przedszkola w centrum, ale dlaczego takie proble
mu nie było przy utworzeniu przedszkola
w Jeruzalu i w Turowej Woli. Dwa przedszkola, które funkcj
onują mają określony limit przyjęć.
Głos zabrał Pan Wójt, który przypomniał, że
nie padły słowa, że przedszkole nie zostanie utworzone.
Powiedziane by/o, że jak będzie nabór na nowe projekty
w okresie 2014-2020, to żeby przedszkole
utworzyć z możliwością pozyskania środków zewnęt
rznych. Punkty edukacji przedszkolnej w Jeruza
lu
i Turowej Woli, które powstały były utworzone w 100 % ze
środków zewnętrznych i były realizowane z
Federacją Inicjatyw Oświatowych. Następnie
były realizowane ze Stowarzyszeniem Inicjaty
w
Europejskich z Łodzi, projekty na doposażanie i rozsze
rzanie zakresy zajęć i to było w 100 %
finansowane ze środków zewnętrznych, które można było
pozyskać z programu „Kapitał Ludzki". W
chwili obecnej jeżeli radni zadecydują, że ma być utworz
one przedszkole w Wędrogowie to nie ma
żadnych naborów do programów i musiałoby być
utworzone w 100 % ze środków własnych. W li
po/owie 2014 roku będzie wiadomo jak zostaną rozdys
ponowane środki w krajowym programie
Kapitału Ludzkiego. Jeżeli będzie nabór wniosk
ów do programu Podstawowe Usługi dla ludności i
rolnictwa, w I połowie 2014 lepiej zrealizować budowę wodoci
ągu.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący, który powiedział,
że Pan Wójt zapomniał o jednym szczególe, że za
rok się kończy kadencja nasza i Pana Wójta może też. W
następnych latach być może nie będziemy
osobami decydującymi czy przedszkole będzie można
zrobić. Następna kadencja rady może
stwierdzić, że przedszkole nie będzie potrze
bne i pomysł utworzenia przedszkola upada.
Wiceprzewodniczący przypomniał, że w 2012 roku
przyszło pismo do Urzędu, że 5-cioro dzieci zostało
zapisanych do przedszkola w Mszczonowie i zgodnie z ustaw
ą trzeba płacić pieniądze na utrzymanie
tych dzieci. Równie dobrze te pieniądze moglibyśmy płacić
u nas w gminie.
Kierownik GZO zapytała czy Wiceprzewodniczący uważa,
żeby zacząć już teraz inwestować w
budynek w Wędrogowie jak za dwa lata będzie problem
z przedszkolem w szkole podstawowej. Pani
kwestią są dopłaty,
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Kierownik powiedziała, że następna
dojdą następne
podwójne roczniki

kadencja nie ucieknie przed tym problemem. Przez dwa lata
pierwszej klasy i jak za kilka lat wszystkie klasy zrobią się
gdzie pomieścić te wszystkie dzieci. Prawdopodobnie będzie trzeba

podwójne to trzeba

pomyśleć
rozbudować szkołę.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała

czy

są jeszcze jakieś

pytania?

Radna Wiesława Olszewska zaproponowała aby wniosek przegłosować na następn
ym posiedzeniu
Sesji Rady Gminy, aby każdy miał czas do zastanowienia się.
Nie zgłoszono więcej interpelacji i zapytań wobec czego Pani Przewodnicząca przeszła
do kolejnego
punktu obrad.

Ad.21
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca zapoznała wszystkich obecnych z Uchwałą
Nr 111/360/2013 Składu
Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
28 października 2013 r. w sprawie
opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowiesy za I półrocze
2013 roku.

Pani

Głos zabrał Pan Wójt, który zwrócił się z prośbą do Pań i Panów
sołtysów, aby otrzymane zaproszenie
na bezpłatne porady prawne, które odbędą się 6 grudnia, zostało rozwieszone na
tablicach ogłoszeń
w sołectwach. Pan Wójt zwrócił również uwagę, że wiele mieszkańców skarży
się, że oprócz
wywieszenia kartek na tablicach ogłoszeń nie zostają one puszczone od domu
do domu, a nawet
jeżeli tak się dzieje to nie wszędzie one docierają.

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kowiesy
na 2014 rok wraz z
projektem uchwały w Sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kowiesy
na lata 2014-2017
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2022.
Nie

zgłoszono więcej

wniosków.

Ad.22
W związku z wyczerpaniem porządku obrad
Rady Gminy Kowiesy VI kadencji.
Zakończenie

Przewodnicząca zamknęła

posiedzenie XXXIV Sesji

sesji godz. 15.45

Protokołowała:

Eft~}i~f

Przewodnicząca

yk

Rady Gminy Kowiesy
/-/ Barbara Kowalska
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