Protokół z XXXV Sesji

Rady Gminy Kowiesy w dniu 31 grudnia 2013 roku

PR OT OKÓŁ Nr XXXV/2013
z XXXV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Kowiesy
Początek

Sesji godzina 10.00

Zakończenie

Sesji godzina

12.05

Ustawowy stan radnych 15
Faktyczny stan radnych 14
13 radnych według załączonej listy obecności- nieobecny był radny Ireneusz
oraz radna Dorota Powązka, ponadto w sesji uczestniczyli: Pani Ewa Pawlak - Radna
Powiatu Skierniewickiego, Pani Lidia Wiedeńska -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Pani
Maria Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, sołtysi zgodnie z listą obecności
(załącznik nr 2 do protokołu), Pani Anna Krzemińska - specjalista medycyny rodzinnej, Pani Maria
Szelążek - pielęgniarka rodzinno-środowiskowa, Pan Zbigniew Figat - Dyrektor NZOZ Judyta

W sesji

uczestniczyło

Bedełek

W sesji udział wzięli:
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy,
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy,
Pani Teresa Słoma - Sekretarz Gminy,
Pani Janina Powązka - Inspektor UG ( w pkt. 7 i 8 obrad)
Pani Bogumiła Kwiatkowska - Kierownik GOPS (w pkt. 13 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,
na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych.

Ad. 3
W kolejnym punkcie
Porządek

1.
2.
3.
4.
5.

Przewodnicząca

Rady Gminy

iż

dzisiejsze obrady

przedstawiła

planowany

są

prawomocne,

porządek

ponieważ

obrad:

obrad:

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Podziękowanie dla doktor Anny Krzemińskiej za sprawowanie opieki medycznej nad
mieszkańcami Gminy Kowiesy w latach 1985-2013 oraz dla Pani Marii Szelążek pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej za sprawowanie opieki nad mieszkańcami Gminy Kowiesy w latach 1979-

2013.
6.
7.

Informacja Wójta o

działalności między

sesjami.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Kowiesy na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Prac Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata
Podjęcie

uchwały

2014-2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2014-

2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa.
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15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad.
Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. W związku z powyższym przystąpio
no do
głosowania. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, 13 radnych
głosowało za przyjęciem
porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Porządek
obrad został przyjęty 13

głosami.

Ad.4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy. Z uwagi
na
fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku uwag
do
protokołu przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W głosowani
u jawnym za przyjęciem
protokołu głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu
się nie wstrzymał. Protokół
został przyjęty 13 głosami.
Ad. 5
Kolejny punkt to wręczenie podziękowań dla doktor Anny Krzemińskiej za sprawowanie
opieki
medycznej nad mieszkańcami Gminy Kowiesy w latach 1985-2013 oraz dla Pani Marii Szelążek
pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej za sprawowanie opieki nad mieszkańc
ami Gminy Kowiesy w
latach 1979-2013.
Głos zabrał Pan Wójt, który przeczytał pisemne podziękowania przygotow
ane dla dr Anny
Krzemińskiej. Po przeczytaniu i wręczenia pisemnych podziękowań
na ręce pani doktor zostały
złożone kwiaty przez Przewodniczącą Rady Gminy.
Następnie zostały wręczone podziękowania dla Marii Szelążek - pielęgniark
i środowiskowo-rodzinnej.
Po przeczytaniu i wręczenia pisemnych podziękowań na ręce pani Marii Szelążek zostały złożone
kwiaty przez Przewodniczącą Rady Gminy.
Po wręczeniu podziękowań głos zabrała pani Anna Krzemińska, która powiedziała, że chciałaby
wszystkim obecnym podziękować za pamięć i za to że obie panie zostały uhonorowane w powyższy
sposób. Pani doktor powiedziała, że w związku z tym, iż jest dzień pracujący obie panie chciałyby
podziękować i oddalić się do pracy.
Przewodnicząca Rady Gminy, powiedziała, że obecnie głos zabierze Dr
Zbigniew Figat, a następnie
zostanie ogłoszona przerwa.
Głos zabrał dr Zbigniew Figat, który powiedział, że jest dyrektorem
i przedstawicielem NZOZ
Judyta. Pan doktor powiedział, że również chciałby podziękować obu Paniom za olbrzymi wkład
w
wieloletniej pracy. Dr Zbigniew Figat poinformował, że Kowiesy są szóstą poradnią NZOZ Judyta.
NZOZ Judyta jest poradnią zintegrowaną systemem komputerowym. Pacjenci, również Ci
z
Kowies, którzy będą mieli udzielone jakiekolwiek świadczenia będą widnieć w systemie również
w
Skierniewicach, Makowie i innych placówkach Judyty. Pan Dyrektor poinformował, że NZOZ
Judyta ma zakontraktowanych 11 poradni specjalistycznych w ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia (najwięcej w Skierniewicach). Dyrektor dodał, że można skorzystać z porad poradni:
chirurgii ogólnej, endokrynologicznej, alergologicznej, ginekologicznej, otolaryngologicznej,
ortopedycznej, dermatologicznej, okulistycznej, chirurgii onkologicznej, diabetologicznej oraz
stomatologicznej. Dyrektor dodał, że NZOZ „Judyta" posiada własną pracownię RTG, pracownię
USG (z kolorowym Dopplerem), pracownię mammografu cyfrowego. Wykonywane są badania
audiometryczne, spirometryczne, kardiotokograficzne (KTG), holterowskie EKG i RR, biopsje. Pan
Zbigniew Figat powiedział, że wcześniejsze ustalenia odnośnie badań laboratoryjnych były takie,
że badania miałby się odbywać codziennie. W zasadzie nie będzie chyba takiej
potrzeby i badania
będą odbywały się dwa razy w tygodniu. Na pewno
przez pierwszy miesiąc badania będą
odbywać się codziennie ze względu na to, iż z mocy prawa wszystkie karty
pacjentów będą
zabrane przez dr Krzemińską, w związku z czym nowi lekarze będą musieli posiadać aktualne
wyniki badań.
Dr Figat poruszył kwestię personelu w nowym Ośrodku Zdrowia w Kowiesach. Na dzień dzisiejszy
wiadomo, że będzie to czterech lekarzy. Z czasem na pewno okaże się, że jeden z tych lekarzy
będzie spędzał w przychodni coraz więcej czasu i w efekcie zostanie on podstawow
ym lekarzem
w ośrodku zdrowia. Na pewno jednym z lekarzy będzie dr Cezary Zalewski, obecnie mieszkają
cy
w Łodzi, ale w związku z tym, że zdecydował się pracować dla Judyty, będzie przeprowadzał się
w
nasze okolice. Na pewno będzie przyjmowała również dr Wasilewska, lekarz internista-nefrolog.
Będzie również przyjmowała dwa lub trzy razy w tygodniu dr Barbara Rucińska lekarz
pediatra.
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Dr Figat powiedział, że w związku z tym, iż Judyta posiada system komputerowy, w każdym
momencie przysługują Państwu prawa pacjenta Judyty w każdej przychodni Judyta.
Narodowy Fundusz Zdrowia nie przewiduje zawarcia umowy na jakiekolwiek świadczenia
specjalistyczne realizowane w Gminie Kowiesy. Możemy się natomiast zobowiązać, że w
przypadku ustalenia symbolicznego czynszu najmu za Ośrodek Zdrowia możemy zorganizować w
Kowiesach poradnię dla kobiet. Koszty adaptacji lokalu poniosłaby Gmina, koszty wyposażenia,
funkcjonowania, materiałów, lekarza i zlecanych badań diagnostycznych ponosiłaby Judyta. NZOZ
Judyta może zaoferować mieszkańcom gminy Kowiesy świadczenia z zakresu pielęgniarskiej
opieki długoterminowej w domu pacjenta, realizowane w ramach umowy z NFZ. Dla realizacji tych
świadczeń zatrudniane są pielęgniarki o odpowiednich kwalifikacjach. Pielęgniarska opieka
długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. NZOZ
Judyta pomaga również pacjentom wymagającym tlenoterapii domowej. Usługa ta jest niezwykle
potrzebna pacjentom z zaawansowanymi chorobami układu oddechowego, zwłaszcza przewlekłą
obturacyjną chorobą płuc z okresami silnej duszności. Będziemy dostarczać takim pacjentom do
domu specjalne urządzenia (koncentratory tlenu).
Dr Figat poinformował, że w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach odbyły się już dwie kontrole: jedna z
Sanepidu i jedna z NFZ. 2 stycznia tj. w czwartek ma się odbyć następna kontrola z NFZ, ponieważ po
odbyciu takiej kontroli możliwe jest dopiero zawarcie umowy z NFZ.
Doktor zwrócił się z prośbą do sołtysów aby w miarę możliwości rozpowszechnić wśród mieszkańców
deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Doktor dodał, że wszystkie deklaracje
muszą mieć datę 1 stycznia, aby dana osoba mogla być pacjentem przychodni już od 1 stycznia. Do 7
stycznia wszystkie deklaracje, które wpłynęły do przychodni muszą zostać przepisane do komputera i
zostać wysiane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Deklaracje będą wysyłane sukcesywnie. Jeżeli
pacjent wpisze w deklaracji datę 2 stycznia to prawo do świadczeń nabędzie dopiero 1 lutego.
Przychodnia będzie czynna również w sobotę, niedzielę i poniedziałek (Święto Trzech Króli), a
deklarację będą przyjmowane w godz. 12-13.
Dr Zbigniew Figat rozdał deklaracje oraz wytłumaczył jak należy je wypełnić.
Radny Mariusz Antos zapytał czy była by możliwość aby w Ośrodku Zdrowia przynajmniej raz w
tygodniu był specjalista np. z dziedziny kardiologii?
Dr Figat odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, nawet jeżeli porady finansowane były ze środków
przychodni.
Radna Iza Wieczorek zapytała czy w takim razie byłaby możliwość zapisania się do kardiologa w
Skierniewicach?
Dr Figat odpowiedział, że główną zasada NFZ jest to że pacjent ma wolny wybór lekarza. Przychodnia
Judyta na pewno będzie preferowała swoich lekarzy chociażby ze względu na to że lekarze pracujący
w Judycie mają wgląd do historii choroby pacjenta. Wszystkie badania laboratoryjne pacjentów są
umieszczane w systemie elektronicznym.
Sołtys Wiesława Szumna zapytała dlaczego karty pacjentów zabierane są do archiwum przez dr
Krzemińską?

Dr Figat odpowiedział, że na prośbę pacjenta dr Krzemińska może udostępnić karty oraz skserować je
pobierając opłatę 0,60 zł za stronę. Dokumentacja pacjentów musi być przechowywana co najmniej 20
lat.
Dr Zbigniew Figat zapytał sołtysów biorących udział w posiedzeniu czy mogą zostać udostępnione
numery ich telefonów.
Sołtysi biorący udział w posiedzeniu jednogłośnie wyrazili zgodę na udostępnienie nr telefonów.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za wypowiedż dr Zbigniewa
Figata i zarządziła 1O-minutową przerwę.
Ad. 6
Po przerwie obrady zostały wznowione.
Kolejny punkt to informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodnicząca oddała głos
Wójtowi Gminy, który przedstawił informację z działalności między sesjami jak poniżej:

1.

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych:
W dniach 12-13 grudnia br odbyła się kontrola realizacji inwestycji z PROW-u pod tytułem
„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej. " Kontrola przebiegła
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sprawnie i kontrolujący nie mieli uwag. Jest to zasługa naszych Pań z Urzędu
Gminy Teresy
i Beaty Heleniak oraz Pań z KGW Wola Pękoszewska, które przygotowały obiekt
do
kontroli.
2. Złożone zastrzeżenia do oceny naszego wniosku na budowę Ili etapu drogi gminnej
nr 115152E
Wędrogów - Wola Pękoszewska do Urzędu Wojewódzkiego w
Łodzi, zostały uwzględnione.
Nasz wniosek znalazł się na 11 miejscu ostatecznej listy rankingowej o dofinansowanie
zadań w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap li Bezpiecz
eństwo Dostępność- Rozwój na 54 oceniane wnioski. Dofinansowanie
otrzymało tylko pierwsze 7
wniosków. Spowodowane jest to tym, że Rząd Polski na rok 2014 zamiast obiecane
go 1 mld zł w
skali kraju przeznaczył tylko 250 mln.
3. Zadanie inwestycyjne pn. ,,Nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy
OSP na potrzeby
świetlicy wiejskiej w Turowej Woli" zostało odebrane od wykonaw
cy i obecnie trwa procedura
uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wyposażenie w meble.
Słomy

li. Sprawy bieżące:
1. Został opracowany projekt budżetu Gminy Kowiesy i w ustawowym
terminie został
przedłożony Radzie Gminy Kowiesy oraz Regionalnej Izbie Obrachu
nkowej w Skierniewicach.
2. Została podpisana umowa najmu lokalu w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach z NZOZ
Judyta ze
Skierniewic i w dniu dzisiejszym zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.
3. W listopadzie odbył się konkurs na stanowisku urzędnicze inspektora
ds. gospodarki
odpadami w Urzędzie Gminy Kowiesy. W wyznaczonym terminie wpłynęły
4 wnioski
aplikacyjne. Były to osoby z Pruszkowa, Michowic, Rawy Mazowieckiej i Franopol
a. Wymogi
formalne spełniły oferty dwóch osób tj. osoby z Pruszkowa i Rawy Mazowieckiej.
Test wiedzy
najlepiej napisał Pan z Rawy Mazowieckiej oraz najlepiej zaprezentował się na
rozmowie
kwalifikacyjnej. W ostateczności umowa została podpisana z Panem z Rawy Mazowie
ckiej na
okres próbny 6 miesięcy.
4. Brałem udział w dwóch spotkaniach organizowanych dla właściciel gruntów
położonych
wzdłuż dawnego rowu melioracyjnego między tzw. ,,Myszadlą"
w Turowej Woli a Starym
Wylezinem.
5. Szkoda, że tak mało Pań i Panów sołtysów przybyło na spotkanie w dniu 1O
grudnia w Sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń: budynków,
pojazdów i
działalności rolniczej.

Ili. Wyjazdy służbowe:
1. W dniu 27 listopada brałem udział w I Forum Energetycznym Wojewód
ztwa Łódzkiego w
Słoku/ k. Bełchatowa organizowanym przez PGE Dystrybucja Oddział
Łódź. Na forum zostały
przedstawione zadania inwestycyjne na tym terenie w latach 2014-2019. W tym
okresie
zostanie wymienione ponad 1900 szt stacji transformatorowych. Zostanie wybudow
ane
kilkanaście GPZ i linii średniego napięcia (15 tys. kilowolt). W
latach 2014-2015 zostanie
wybudowany GPZ Huta Zawadzka i linia GPZ do tzw. 15-nastki położonej
w Woli
Pękoszewskiej i Kowiesach, która ze Skierniewic do Porad Górnych
. Realizacja tego zadanie
znacznie skróci obwód elektryczny zasilających odbiorców z terenu gminy Kowiesy.
O
realizację GPZ w Hucie Zawadzkiej zabiegałem w imieniu mieszka
ńców gminy Kowiesy od
ponad 6 lat.
2. Na zaproszenie Starosty Powiatu Rawa Mazowiecka brałem udział w spotkaniu
burmistrzów i
wójtów gmin z powiatu tomaszowskiego, rawskiego i skierniewickiego, na których
rozwój
oddziaływuje DK - S- 8. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejs
kiej na lata 20142020 nie ma zapisanych wprost źródeł finansowania dróg, wodociągów i kanalizac
ji, ale
będzie można takowe dofinansowanie dostać przy realizacji projektów
obejmujących obszary
funkcjonalne. W strategii województwa łódzkiego jest zapisany obszar
aglomeracji
warszawsko-łódzkiej, położony między autostradą A2 a drogą krajową
S-8 i CMK. W
najbliższym czasie będzie coraz więcej informacji ogłaszanych o
preselekcji do naborów
ogłaszanych na szczeblu rządowym w związku z powyższym będą odbywały
się spotkania w
obrębie grupy gminy tzw. ,,8". Do czerwca 2014 roku zakładane jest przygoto
wanie fiszki do
RPO woj. łódzkiego tej grupy.
3. 5 grudnia brałem udział w uroczystościach 20-lecia WFOŚiGW w Łodzi , które
odbyły się w
Filharmonii Łódzkiej
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Na tym Pan Wójt zakończył przedstawienie informacji między sesjami. Nikt nie zgłosił pytań do
przedstawionej informacji. Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi za przedstawione
informacje.
Ad.7
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2013. Omówienia projektu dokonała
pani Janina Powązka - inspektor UG, która wyjaśniła, że zgodnie z art. 4' ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2012 r.
poz. 1356) gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest uchwalany
corocznie przez radę gminy. Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisję
rozwiązywania problemów alkoholowych, powoływaną przez wójta gminy w drodze zarządzenia.
Ustawa wskazuje gminom źródło pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań - opłatę za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych" (art. 11' ). Opłata ta stanowi dochód
gminy, który w całości przekazywany jest na realizację w/w zadań. Zgodnie z art. 18 2 cytowanej
ustawy dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Pani Janina Powązka przedstawiła
następnie harmonogram działań związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych /realizacja zajęć pozalekcyjnych - judo w szkole podstawowej, nauka gry na
gitarze w gimnazjum, treningi w gry: piłka ręczna, piłka nożna oraz piłka siatkowa, działalność świetlic
w Woli Pękoszewskiej - 2 dni w tygodniu, w Jeruzalu - 2 dni w tygodniu i w Paplinie - 1 dzień w
tygodniu, finansowanie programów profilaktycznych, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, opłaty za telefon komórkowy będący w dyspozycji policjanta będącego
członkiem komisji, finansowanie wydawania orzeczeń biegłego sądowego, finansowanie szkoleń
członków GKRPA oraz dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej/ wraz z preliminarzem kosztów i
plan pracy GKRPA na 2014 rok stanowiące załączniki do programu. Do końca I kwartału zostanie
przedstawione sprawozdanie z realizacji Programu przyjętego w ubiegłym roku.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 13 radnych. 13
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwała została podjęta 13 głosami.
Ad.8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii Gminy Kowiesy na rok 2014. Omówienia dokonała pani Janina Powązka, która wyjaśniła,
że art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124)
nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Zadania w
tym obszarze określa Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany przez Radę Gminy.
Program przeciwdziałania narkomanii zawiera diagnozę problemu, cele, zadania oraz metody
realizacji programu, wskazuje realizatorów programu Im.in. GOPS, szkoły z terenu gminy, Gminna
Biblioteka Publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje powiatowe/ i źródło pochodzenia środków
na realizacje programu /opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych/.
Sprawozdanie z realizacji zadań Programu przyjętego w roku ubiegłym zostanie przedstawione do
końca I kwartału br.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 13 radnych. 13
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwała została podjęta 13 głosami.
Ad. 9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014
ro~. ?':1ówienia projektu dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Zuzanna Dudziak, która
wyjasniła, że w myśl art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Komisje Rady Gminy podlegają Radzie Gminy i przedkładają jej
plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Zgodnie z §101 Statutu Gminy Kowiesy uchwalonego
uch~ał~ Nr Vll~34/2_003 Rady Gminy Kowiesy z dnia 4 marca 2003 roku (Dziennik Urzędowy
WoJewodztwa Łodzk1ego z 2003 roku Nr 162, poz. 1598) Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do

5

Protokół z .XXXV Sesji Rady

Gminy Kowiesy w dniu 31 grudnia 2013 roku

zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 grudnia każdego roku. Na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej w dniu 10.12.2013 r. komisja opracowała plan pracy na 2014 rok stanowiący załącznik do
uchwały. Na 2014 r. zaplanowano 2 kontrole problemowe dotyczące realizacji i rozliczenia zadania
inwestycyjnego pn „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej" /I
półrocze 2014/ i wydatków na oświetlenie uliczne w 2013 r. /li półrocze 2014 r./. Komisja
dokona
oceny wykonania budżetu za 2012 r. i oceny wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie z
realizacji zadań zostanie przedstawione na pierwszym posiedzeniu Rady Gminy Kowiesy w 2015
roku. Projekt uchwały uzyskał akceptację członków komisji rady gminy na posiedzeniu w dniu
wczorajszym.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 13 radnych. 13
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwala została podjęta 13 glosami.
Ad.10
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2013 rok.
Omówienia projektu uchwały dokona/a Pani Skarbnik, która poinformowała, że powyższa uchwala
urealnia dochody jakie wpłynęły w 2013 roku i wydatki jakie zostały wykonane. Projekt uchwały został
dokładnie omówiony na Komisjach Rady Gminy w dniu wczorajszym.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu
projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 13 radnych. 13
radnych glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzyma!.
Uchwala została podjęta 13 glosami.
Ad.11
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na
lata 2014-2017. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że jest to uchwala, którą
trzeba podjąć przed przyjęciem budżetu na 2014 rok. WPF opracowano w celu przeprowadzenia
oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ).
Opracowując prognozę długu Gminy Kowiesy na lata 2014-2022 zwrócono szczególną
uwagę na
zgodność WPF z wymogami art. 226 i 227 ufp dotyczącymi jej zawartości, szczegółowo
ści i
prawidłowości okresu prognozy, jej realności oraz możliwości finansowych realizacji
przedsięwzięć i
obsługi długu w danym okresie czasowym ze szczególnym uwzględnieniem
zapewnienia
przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych
latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.
W relacji do projektu uchwały budżetowej uwzględniono wymóg art. 229 ufp, iż wartości przyjęte w
wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne
co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu
jednostki samorządu terytorialnego.
Jeśli chodzi o okres sporządzania WPF to zgodnie z art. 227 ufp WPF obejmuje
okres roku
budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Jest to więc okres minimalny.
Natomiast
maksymalny termin wyznaczają przyjęte limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF.
Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono
na okres, na
który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (do roku 2022).
Rok 2014 jest pierwszym rokiem w którym nie będą obowiązywały dotychczasowe wskaźniki
obciążeń budżetu obsługą zadłużenia określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca
2005
r. (a więc max 15% spłaty i 60% długu).
Od roku 2014 obligatoryjnie obowiązywać będzie relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r o finansach publicznych, ustalająca indywidualne dla każdej j.s.t. możliwości
zaciągania długu.

średni wskaźnik obliczany na podstawie art. 243 ufp (nadwyżka operacyjna) na rok 2014 ustalono
za
okres lat 2011, 2012 i Ili kwarta/y2013 r.
W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zamieszczone są także upoważnienia dla
Wójta Gminy Kowiesy do zaciągania zobowiązań:
► związanych z realizacją określonych przedsięwzięć;
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►

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok

►

upoważnienie zarządu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
prowadzącym gospodarkę finansową w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego
do zaciągania powyższych zobowiązań.

budżetowy;

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji
na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników na poziomie określonym w Ustawie
o finansach publicznych, a także na spełnienie wymogu wynikającego z treści art. 242 u.f.p., według
którego przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących należy pamiętać o zasadzie
zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i ewentualną nadwyżką budżetową z
lat ubiegłych lub wolnymi środkami. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do planowanego budżetu i
wykonanego budżetu na koniec roku.

DOCHODY
Dochody ustalone na 2014 rok to kwota 7.880.591 zł w tym: dochody bieżące to kwota 7.265.153 zł,
dochody majątkowe 615.438 zł.
Dochody bieżące
Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2014 do 2022 składać się będą subwencje, dotacje,
dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy
Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków
i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej,
opłaty za wywóz śmieci, opłaty eksploatacyjnej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób
fizycznych, wpływy z usług (ze sprzedaży wody, ze sprzedaży obiadów w gimnazjum).
Dochody majątkowe:
Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywane wykonanie za rok 2013 wynika
że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji celowych na realizowane
inwestycje zarówno z WFOŚiGW w Łodzi, ze środków Województwa Łódzkiego, funduszy UE oraz z
innych możliwych źródeł.
Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2014 wynosi 615.438 zł i dotyczy głównie
otrzymania dotacji w kwocie 195.438 zł z funduszy UE w ramach programu PROW z tytułu
realizowanej w roku 2013 inwestycji przebudowy OSP w Turowej Woli oraz z planowanych do
uzyskania dochodów w kwocie 40.000 zł z odpłatnego przekazania nieruchomości tj. działki gminne
zajęte pod rozbudowę drogi krajowej E-8 (decyzja Wojewody ustalająca wysokość odszkodowania za
grunty w Kowiesach) a także wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Zawadach
(działka nr 118/14, operat szacunkowy z dnia 15 maja 2013 r., Uchwała Rady Gminy Nr XXlll/122/12 z
dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości) - 300.000 zł.
WYDATKI
Wydatki bieżące planowano na rok 2014 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013
uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,0 %. W
stosunku do wydatków bieżących w latach 2015 - 2022 wykazano wzrost w przedziale od 2 -3%.
W 2014 roku wydatki ustalono na kwotę 8.982.264 zł, w tym wydatki bieżące kwota 7.087.584 zł,
wydatki majątkowe kwota 1.894.680 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę
3.287.137 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

PRZYCHODY I ROZCHODY
Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2014 do 2022 wzięto pod uwagę zawarte umowy
pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach
następnych.

W 2014 roku zaplanowano przychody w wysokości 1.574.294 zł, z tego:
• kwotę 472.621 zł, zaciągnąć na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych, (w przypadku gdy po
rozliczeniu budżetu za rok 2013 zostaną wolne środki kwota do zaciągnięcia na spłatę rat
kredytów będzie o nie pomniejszona),
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kwotę w wysokości 1.101.673 zł, zaciągnąć na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2014.
Dług gminy na koniec 2014 roku będzie wynosił 3.248.941.43 zł co daje 41,23 % planowanych

dochodów.
W kolejnych latach wskaźnik długu wykazuje tendencję malejącą i w poszczególnych latach jest
zgodny z ograniczeni ami wynikającymi z relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 ro finansach publicznych, ustalającej możliwości zaciągania długu.
Rozchodami w 2014 będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 472.621 zł, na co
składają się:

•

34.400 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi ze
środków Europejskie go Funduszu Wsi Polskiej zaciągniętego w 201 O roku w kwocie 200 tys.

zł z przeznaczen iem na budowę drogi w Nowym Wylezienie,
98.824 zł- spłata rat kredytu zaciągniętego BGK w Łodzi na spłatę zobowiązań w 2011 roku,
182.927 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w Skierniewicach w
kwocie 1.050 tys. zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2011,
•
120.000 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 800.000 zł na
sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2013,
•
36.4 70 zł - spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2013 roku ze środków Europejskiego Funduszu
Wsi Polskiej w kwocie 31 O.OOO zł z przeznaczeniem na budowę drogi li etapu drogi Wola
Pękoszewska - Wędrogów.
Łączne wydatki w roku
2014 roku na obsługę długu wyniosą 547.621 zł (spłaty rat kredytów i
pożyczek oraz odsetki), co stanowi wskaźnik 6,95 %. Wskaźnik ten mieści się
w granicach
dopuszczalności określonej przez ustawę o finansach publicznych z 2009 roku ( dla 2014
roku jest
max 8,23%).
W latach 2015 do 2022 wskaźniki spłat zobowiązań również mieszczą się w granicach określonych
przez ustawę i tak dla 2015 rok wskaźnik wynosi 7,61 % - max jest 8,30%, dla 2016 roku wskaźnik
wynosi 6,87 % - max jest 6,88 %, dla 2017 roku wskaźnik wynosi 7,08% - max jest 8,24 %, dla 2018
roku wskaźnik wynosi 6,83% - max jest 8,98 %, dla 2019 roku wskaźnik wynosi 6,51 % - max jest 9,50
%, dla 2020 roku wskaźnik wynosi 6,24 % - max jest 8,85 %, dla 2021 roku wskaźnik wynosi 4,79 % max jest 8,97 %, dla 2022 roku wskaźnik wynosi 0,69 % - max jest 9, 17 %.

•
•

Przedsięwzięcia

realizowane w latach 2013-2016
Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i
zadanie jakie przewidzian o do realizacji na najbliższy okres to:
•
przebudowa drogi gminnej Wędrogów - Wola Pękoszewska, przyjęty koszt realizacji Ili etapu
to 918.000,00 zł.
Priorytetem przy realizacji tego zadania będzie pozyskanie dodatkoweg o źródła finansowania ze
środków zewnętrznych tj. ze środków budżetu państwa w ramach Narodowago Programu
Przebudowy
Dróg Lokalnych, ponadto planuje się pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi; jest także
podpisane porozumien ie na dofinansowa nie ze środków powiatu skierniewickiego.
Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 111/413/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 1O grudnia 2013 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Kowiesy.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 13 radnych. 13
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał.
Uchwała została podjęta 13 głosami.

Ad.12
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok. Pani Skarbnik omówiła
planowane na 2014 rok dochody gminy oraz zaplanowane wydatki na 2014 rok w poszczególnych
działach.

Projekt Budżetu Gminy Kowiesy na 2014 rok opracowano w oparciu o:
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ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
uchwałę Rady Gminy Kowiesy nr XXXIX/211/10 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
Strategię Rozwoju Gminy Kowiesy na lata 2007-2015,
dane ze sprawozdań budżetowych za Ili kwartał 2013 roku, dotyczące przewidywanego
wykonania budżetu gminy za rok 2013,
•
informację Wojewody Łódzkiego o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji celowych na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie ustawami oraz
kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
• informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w sprawie kwoty dotacji
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2014 rok,
•
informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2014 rok subwencji ogólnej oraz
planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
materiały planistyczne opracowane przez poszczególne stanowiska urzędu gminy oraz gminne
jednostki organizacyjne
•
•

DOCHODY BUDŻETU
Uwzględniając przewidywane dochody własne budżetu, kwotę subwencji ogólnej, planowane
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych,
zaplanowano dochody ogółem na 2014 rok w wysokości 7.880.591 zł, z czego:
a) dochody własne - 3.778.077 zł (47,9%),
b) dotacje -1.219.216 zł ( 15,5 %),
c) subwencje - 2.883.298 zł (36,6 %).
Źródłami dochodów własnych w 2014, będą:
1) wpływy z podatków lokalnych w wysokości 1.763.738 zł, z czego:
a) z podatku od nieruchomości - 1.057.000 zł (w tym: od osób prawnych 670.000 zł i od osób
fizycznych 387.000 zł), wyliczono na podstawie stawek z 2013 r.,
b) od środków transportowych - 66.738 zł, wyliczono na podstawie stawek z 2013 r.,
c)
z podatku rolnego zaplanowano 584.000 zł, wyliczono na podstawie stawek z 2013 r.,
d) z podatku leśnego - 56.000 zł, według ceny sprzedaży 1m3 drewna uzyskana przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. ogłoszona przez GUS - będąca podstawą
stawki podatku leśnego.
2) wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 93.000 zł,
3) wpływy z opłat w wysokości 285.300 zł, w tym :
a) skarbowej, targowej, zaplanowano na poziomie wpływów za 2013 rok i wynosić będą 15.300
zł,

b)

wpływy

z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za
pasa drogowego - 5.000 zł i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 170.000 zł,
c) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych w wysokości 42.000 zł, zostały
skalkulowane według ustalonego stanu koncesji na sprzedaż alkoholu (wyk. za 9 m-cy),
d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - SO.OOO zł (ze żwirowni w Paplinie według ilości wydobycia z
wydanego pozwolenia),
e) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 2.000 zł, (udział w opłatach i karach
otrzymywane w Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi),
f) z innych opłat - 1.000 zł.
4) wpływy z usług -166.700 zł, w tym;
a) ze sprzedaży wody - 130.000 zł, (według planowanej sprzedaży w roku 2013),
b) za wywóz nieczystości od lokatorów - 1.200 zł,
c) ze sprzedaży obiadów w szkole - 35.000 zł, (według wpływów z roku 2013),
d) z usług opiekuńczych - 500 zł.
3) dochody z majątku gminy w wysokości 482.016 zł, z tego:
a) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - 5.716 zł, (na poziomie wpływów w 2013 r.),
zajęcie
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b) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.300 zł,
c) czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów 135.000
zł,
(zaplanowano wzrost o 10%, z uwagi na planowany wynajem sal w nowopowstałych
świetlicach wiejskich),
d) wpływy za nieruchomości - grunty gminne wywłaszczone decyzją Wojewody łódzkiego
pod
trasę szybkiego ruchu w zamian za odszkodowanie w kwocie 40.000 zł (działka
o pow. 1 605
m2 pod drogą w Kowiesach),
e) wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Zawadach (działka nr 118/14,
operat szacunkowy z dnia 15 maja 2013 r., Uchwała Rady Gminy Nr XXlll/122/12 z dnia 28
listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości) - 300.000 zł.
4) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z
zakresu
administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) 5 zł, oraz kwota 1.000 zł z tytułu egzekucji
funduszu alimentacyjnego,
5) pozostałe dochody - 32.200 zł, w tym:
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 20.000 zł,
b) odsetki od nieterminowych wpłat należności do budżetu - 12.200 zł,
6) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników
tego
podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2014 roku wynosić będzie 948.118 zł (tj.37,53%
),
natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiąc
ych
dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 6.000 zł.
Subwencja ogólna na 2014 rok planowana jest w kwocie 2.883.298 zł, z tego:
• część wyrównawcza 890.809 zł,
•
część oświatowa 1.992.489 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które
na
podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano
według
danych przedstawionych przez Łódzki Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze.
Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 866.013 zł
oraz
dofinansowanie zadań własnych w kwocie 77.765 zł, dotyczą:
•
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 40.992 zł,
•
prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - 426 zł,
•
obrony cywilnej -1.500 zł,
•
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - 900.860 zł, z tego:
•
świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentac yjnego- 819.125
zł,
•
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczen
ia z pomocy
społecznej - 5.171 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.241zł,
• zasiłków stałych- 22.561 zł,
•
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 32.400 zł,
•
opłacenie opiekuna prawnego - 453 zł,
•
dożywiania - 17.909 zł.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE:
• dotacja z PROW na przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Turowej Woli
195.438 zł (inwestycja realizowana w 2013r.).
Dotacja celowa w kwocie 80.000 zł w ramach pomocy finansowej udzielonej przez
powiat
skierniewicki, przy realizowanej inwestycji budowy drogi Wędrogów - Wola Pękoszewska.
WYDATKI
Wydatki budżetu gminy na rok 2014 zaplanowano w wysokości 8.982.264 zł.
Globalną kwotę wydatków w wysokości 8.982.264 zł przeznacza się na:
1) wydatki bieżące (78,9%) 7.087.584 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.287.137 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.094. 735 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - 588.880 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.041.832 zł,
d) obsługę długu gminy -75.000 zł,
2) wydatki majątkowe (21.1%) 1.894.680 zł, z tego:
renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach -132.000 zł,
przebudowa drogi gminnej relacji Wędrogów - Wola Pękoszewska, Ili etap według wartości
kosztorysowych to kwota 1.300.000 zł (na dofinansowanie tego zadania został złożony
wniosek o dofinansowanie w 50% ze środków budżetu państwa w ramach Narodowago
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ponadto planuje się pozyskać środki z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi; jest także podpisane porozumienie
na dofinansowanie ze
środków powiatu skierniewickiego),
budowa odwodnienia drogi w Wycince Wolskiej - 90.000 zł,
budowa altany przed świetlicą w Jeruzalu - 11.802 zł (środki pochodzą z fundusz soleckiego
tej miejscowości),
wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem OSP w Paplinie wraz z bramą wjazdową - 9.862
z! (środki pochodzą z fundusz sołeckiego tej miejscowości),
budowa altany przed świetlicą w Starym Wylezinie - 10.078 zł (środki pochodzą z fundusz
soleckiego tej miejscowości),
wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Nowym Wylezinie - 7.494 zł (środki pochodzą z
fundusz sołeckiego tej miejscowości),
zakup oprogramowania do Urzędu Gminy - 20.000 zł,
urządzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Kowiesach - 62.000 zł,
budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie - 21.800 zł,
budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie - 40.000 zł,
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - zadanie realizowane w ramach umowy z Urzędem
Marszałkowskim w Łodzi - zakłada informatyzację w szkołach - udział gminy ogółem to
kwota 21.750,00 zł,
dotacja dla jednostek OSP na zakupy inwestycyjne - 7.894 zł,
rezerwa w wysokości 160.000 zł na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z powiatem
skierniewickim po szczegółowym określeniu zadań (wskazaniu dróg do realizacji) i zawarciu
stosownego porozumienia.
Wydatki w poszczególnych działach gospodarki gminy:
Dział

01 O - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 143.680.000

zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.680 zł na składki na rzecz Izb Rolniczych wynoszące 2%
od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę oraz 132.000 zł wydatki
inwestycyjne, tj. renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach.
Dział 400 140.555 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane środki są przeznaczone na obsługę dostarczania wody, tj. energia SUW, opłaty za
pobór wody od Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad urządzeniami w SUW, częściowa wymiana
wodomierzy, usuwanie awarii (104.200 zł) oraz utrzymanie konserwatora wodociągów (36.355zł).
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.644.177 zł
Środki zaplanowano na:

1) wydatki inwestycyjne - 1.390.000 zł:
2) wydatki bieżące w kwocie 254.177 zł, z przeznaczeniem na:
•
utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz remonty i utrzymanie dróg gminnych cało-rocznie
73.100 zł,
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remonty dróg realizowane w ramach tzw. funduszu sołeckiego 132.193 zł,
pozostała kwota to koszty utrzymania pracownika drogowego - 48.884 zł.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA 411.103 zł
Zaplanowano wydatki związane z :
1) wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 39.236 zł,
2) wydatkami bieżącymi w kwocie 371.867 zł, tj.:
• utrzymanie nieruchomości gminnych (remonty, ubezpieczenia, energia, wywóz nieczystości,
koszty ogrzewania i wynagrodzenia palaczy, koszty sprzątania itp.), koszty podziału
nieruchomości gruntowych i rozgraniczenia gruntów - 175.161 zł,
• remont budynku socjalnego w Wymysłowie - 40.000 zł,
•
podatek od nieruchomości gminnych - 140.000 zł,
• zadania jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 16.706zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 19.200 zł
Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzenia urbanisty za wydawanie opinii o warunkach zabudowy.
Dział 750 -ADMINIST RACJA PUBLICZNA 1.347.625 zł
W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na:
1) wydatki inwestycyjne w wysokości 41. 750 zł,
2) bieżące w kwocie 1.305.875 zł tj, w tym na:
a) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. USC - 70.591 zł, (zatrudnienie wynosi 1
etat),
b) działalność Rady Gminy - 40.000 zł,
c) funkcjonowanie urzędu gminy - 1.083.172 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe - 680.623 zł, przy zatrudnieniu 13 etatów administracyjnych
i jeden etat obsługi urzędu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) - 51.404 zł,
- składki społeczne i FP od wynagrodzeń - 143.771 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - 8.480 zł (palacz C.O.),
- pozostałe wydatki bieżące 198.894 zł, w tym: zakup opału, środki czystości, materiały biurowe,
tonery, dzienniki ustaw, zakup energii, konserwacja pieca i kserokopiarek, zakup usług zdrowotnych,
wywóz nieczystości, opłata za wodę, prenumerata czasopism, konserwacja centrali telefonicznej,
obsługa prawna, usługi kominiarskie, monitoring budynku, usługi internetowe, opłaty
za usługi
telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup
materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, odpis na ZFŚS i
inne.
d) promocję gminy 1O.OOO zł,
e) pozostałą działalność 86.112 zł, w tym składki członkowskie gminy (30.000 zł dla Stowarzyszenia
LGD „Kraina Rawki"), diety sołtysów za udział w Sesji Rady Gminy oraz środki w wysokości 49.612 zł
na wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Dział 751 - URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 426 zł
Zaplanowano środki w wysokości 426 zł na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru
wyborców w gminie.

Dział 754- BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 161.620 zł
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:
1) zakup paliwa dla policji działającej na terenie gminy Kowiesy 3.500 zł,
2) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Kowiesy 135.620 zł, w kwocie tej dotacja na
wydatki majątkowe w wysokości 7.984 zł i zakup wyposażenia w kwocie 20.112 zł. Pozostałe
wydatki to ekwiwalenty za udział w działaniach i szkoleniach pożarniczych (15.000 zł),
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wynagrodzenia kierowców (22.800 zł) oraz bieżące utrzymanie strażnic, sprzętu i samochodów
OSP.
rezerwę celową w wysokości 19.000 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu
kryzysowym,
pozostałą działalność - 2.000 zł,
obronę cywilną - 1.500 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75.000 zł
Zaplanowano środki na opłacenie prowizji bankowych oraz spłatę odsetek od

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 180.000 zł
W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20.000
160.000,00 zł na zadania inwestycyjne.

zł

oraz

zaciągniętych

rezerwę celową

w

kredytów.

wysokości

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.998.058 zł
Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące 2.936.058(tj. 41,4 % wydatków
bieżących gminy), w tym na:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.851.265 zł,
2) dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli 228.088 zł,
3) przedszkola prowadzone przez podmioty niepubliczne w innych formach wychowania
przedszkolnego, dotacja w kwocie 120.000 zł,
4) refundacja kosztów dotacji dla gminy Rawa Mazowiecka, Mszczonów i gminy Skierniewice za
dzieci uczęszczające do Niepublicznego przedszkola w tej gminie 25.000 zł,
5) dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz należności przysługujące w ramach BHP 81.849 zł,
6) pozostałe wydatki bieżące oświaty 629.856 zł.
Szkoły

Podstawowe
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.494.409,00 zł, z tego 228.088,00 zł stanowi dotacja dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli. Pozostała kwota w wysokości 1.266.321,00 zł
obejmuje wydatki Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach.
Na kwotę tę składają się:
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 45.470,00 zł (w tym: dodatek wiejski 41. 710,00 zł, dodatek mieszkaniowy - 1.680,000 zł, świadczenia rzeczowe, wynikające z
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 1. 750,00 zł, pomoc zdrowotna dla
nauczycieli - 330,00 zł)
• wynagrodzenia oraz pochodne od nich stanowią kwotę 938.875,00 zł, która obejmuje
wynagrodzenia dla 12,5 etatu nauczycieli (w tym: 1,5 etatu nauczyciela kontraktowego; 6,0
etatu nauczyciela mianowanego; 5,0 etatu nauczyciela dyplomowanego), oraz 3,25 etatu
obsługi tj. 0,5 etatu sekretarki, 1 etat woźnej i 1,75 etatu sprzątaczki. Kwota wynagrodzeń
obejmuje:
- wynagrodzenia nauczycieli - 632.865,00 zł (w tym: wynagrodzenia podstawowe - 508.680
zł, dodatek motywacyjny - 12.635,00 zł, godziny ponadwymiarowe - 65.000,00 zł, nagrody 10.550,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający - 36.000 zł),
- wynagrodzenia obsługi - 89.300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50.195,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 139.895,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy-17.570,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.050,00 zł (w tym: obsługa pieca CO - 1.050,00 zł,
konserwator- 6.000,00 zł, inne - 2.000,00 zł).
• zakup materiałów i wyposażenia - 102.700,00 zł (w tym: olej opalowy - 80.000,00 zł, środki
czystości i materiały biurowe, toner dzienniki - 8.000,00 zł, zestawy komputerowe
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poleasingowe 5 szt - 6.000,00 zł, , paliwo do kosiarki, nawozy - 1.500 zł, zakup programów
i
licencji - 4.000,00 zł, pozostałe - 3.200,00 zł),
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.000,00 zł,
zakup energii - 12.000,00 zł,
zakup usług remontowych - 35.500,00 zł (w tym: malowanie ogrodzenia - 5.000,00 zł, remont
toalet i dachu - 15.500,00 zł konserwacja pieca i kserokopiarek - 2.000,00 zł, wymiana
kaloryferów w salach lekcyjnych - 6.000,00 zł, odwodnienie placu zabaw - 5.000,00 zł
bieżące naprawy i remonty - 2.000,00 zł),
zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
zakup usług pozostałych - 15.700,00 zł ( w tym; wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.700,00 zł, nadzór nad instalacją elektryczną - 2.200,00 zł, prowadzenie spraw BHP 1.000,00 zł, usługi kominiarskie, monitoring - 3.200,00 zł, pozostałe - 5.600,00 zł),
zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.500,00 zł,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarn
ej publicznej
sieci telefonicznej - 2.500,00 zł,
podróże służbowe krajowe - 3.500,00 zł,
różne opłaty i składki - 2.000,00 zł,
odpis na ZFŚS - 40.376,00 0 zł.
W rozdziale szkoły podstawowe na wydatki inwestycyjne zaplanowano udział 50% wydatków
w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA „ na budowę placu zabaw w kwocie
62.000,00 zł

Oddziały przedszk olne

w szkołach podstawowych
Zaplanowane wydatki na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kowiesach stanowią
kwotę
131.895,0 0 zł, na którą składają się:
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.974,00 zł (w tym: dodatek wiejski
5.443,00 zł, dodatek mieszkaniowy - 276,00 zł, świadczenia rzeczowe, wynikające z
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 200,00 zł, pozostałe wydatki 55,00 zł)
• wynagrodzenia oraz pochodne od nich stanowią kwotę 115.161,0 0 zł. Zatrudnienie w oddziale
przedszkolnym to 2 etaty, w tym 1 etat nauczyciela kontraktowego i 1 etat nauczyciela
mianowanego. Zaplanowana kwota na wynagrodzenia osobowe obejmuje następujące
składniki:

•
•
•
•
•

- wynagrodzenia nauczycieli - 86.870,00 zł (w tym: wynagrodzenia podstawowe - 65.472,00
zł, dodatek motywacy jny - 1.723,00 zł, godziny ponadwymiarowe - 13.015,00
zł, nagrody 860,00 zł, jednorazo wy dodatek uzupełniający - 5.800,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.511,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne -17.300,0 0 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.480,00 zł.
zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł (zakupy bieżące),
zakup usług remontowych - 3.000,00 zł (dostosowanie toalet dla 3-5 latków)
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-1.000,00 zł (zabawki),
podróże służbowe krajowe - 500,00 zł,
odpis na ZFŚS - 5.760,00 zł.

Przedszkola
Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji dla przedszkola w innej gminie
za
dzieci z terenu gminy Kowiesy.
Zespoły

Wychowania Przedszkolnego
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Zaplanowano dotację dla dwóch istniejących ZWP w Turowej Woli i Jeruzalu w wysokości 120.000,00
. Dotacja wynosi 60.000,00 zł dla jednej placówki. Przyjęto następującą kalkulację: miesięczna
dotacja na dziecko wynosi 200,00 zł, średniomiesięczna liczba dzieci w zespole 25 osoby. Dotacja
przekazywana będzie w ratach miesięcznych przez 12 miesięcy.

zł

Gimnazja
Plan wydatków dla Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu wynosi 745.927,00 zł i obejmuje następujące
wydatki:
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 30.005,00 zł (w tym: dodatek wiejski 27.079,00 zł, dodatek mieszkaniowy - 1.168,00 zł, świadczenia rzeczowe, wynikające z
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 1.500,00 zł, pomoc zdrowotna dla
nauczycieli - 258,00 zł)
• wynagrodzenia oraz pochodne od nich stanowią kwotę 553.379,00 zł, która obejmuje
wynagrodzenia dla 7,76 etatu nauczycieli (w tym: 0,68 etatu nauczyciela kontraktowego; 2,41
etatu nauczyciela mianowanego; 4,67 etatu nauczyciela dyplomowanego) oraz 2 etaty
obsługi tj. 1 etat woźnej i 1 etat sprzątaczki. Kwota wynagrodzeń obejmuje:
- wynagrodzenia nauczycieli - 359.366,00 zł (w tym: wynagrodzenia podstawowe 309.140,00 zł, dodatek motywacyjny - 8.102,00 zł, godziny ponadwymiarowe - 11.000,00 zł,
nagrody - 4.124,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający- 27.000 zł),
- wynagrodzenia obsługi - 57.200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33.643,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 83.145,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy -10.255,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.770,00 zł (w tym: obsługa pieca CO - 1.050,00 zł,
konserwator- 6.720,00 zł, inne - 2.000,00 zł).
• zakup materiałów i wyposażenia - 78.500,00 zł (w tym: olej opałowy - 60.000,00 zł, środki
czystości i materiały biurowe, toner dzienniki - 7.500,00 zł, meble do gabinetu dyrektora 3.000,00 zł, zestawy komputerowe polisingowe 5 szt- 6.000,00 zł, pozostałe - 2.000,00 zł),
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł,
• zakup energii -13.000,00 zł,
• zakup usług remontowych - 27.000,00 zł (w tym: przebudowa schodów wejściowych 15.000,00 zł, wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym - 3.000,00 zł, położenie
mozaiki strukturalnej we wnęce wejściowej - 2.000,00 zł, modernizacja izby patrona 5.000,00 zł, konserwacja pieca, kserokopiarek i drukarek - 2.000,00 zł),
• zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
• zakup usług pozostałych - 10.560,00 zł ( w tym; wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.800,00 zł, nadzór nad instalacją elektryczną - 2.200,00 zł, prowadzenie spraw BHP 1.200,00 zł, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny - 2.460,00 zł, pozostałe 2.900,00 zł),
• zakup usług dostępu do sieci Internet - 500,00 zł,
• opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej - 1.500,00 zł,
• podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł,
• różne opiaty i składki - 2.000,00 zł,
• odpis na ZFŚS - 26.483,00 zł.
Dowożenie uczniów do szkól
Zaplanowana kwota na usługę dowozu uczniów do szkól wynosi 174.660,00 zł, z tego 130.000,00 zł
to kwota za przewóz uczniów do szkół, który wykonuje PKS Skierniewice, 24.660,00 zł to koszty opieki
nad dowożonymi uczniami, natomiast 20.000,00 zł zaplanowano na zwrot kosztu dowozu uczniów
niepełnosprawnych.
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Zespoły

ekonomiczno-administracyjne szkół
Plan wydatków dla Gminnego Zespołu Oświaty wynosi 165.810,00 zł, i obejmuje następujące wydatki:
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00 zł (świadczenia rzeczowe,
wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy),
• wynagrodzenia oraz pochodne od nich stanowią kwotę 145.160,00 zł, która obejmuje
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 2,5 etatu:
-wynagrodzen ia podstawowe-112.430,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 22.050,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.280,00 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia - 5.500,00 zł (w tym: materiały biurowe, toner - 2.500,00 z/, ,
programy komputerowe i licencje - 3.000,00),
• zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
• zakup usług pozostałych - 6.500,00 zł ( w tym; radca prawny - 5.000,00 z/, usługi bankowe 1.000,00 zł, pozostałe - 500,00 z/),
• podróże służbowe krajowe - 2.200,00 zł,
• odpis na ZFŚS - 3.850,00 zł,
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - 2.000,00 zł.

Dokształcanie

i doskonalenie nauczycieli
Plan środków na to zadanie stanowi 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli i wynosi
10.777,00 zł. Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów za szkolenia nauczycieli bądź
dofinansowanie do studiów drugiego kierunku.
Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan wydatków na stołówkę szkolną wynosi 91.780,00 zł. Zatrudniona jest jedna osoba na umowę o
pracę (1 etat) oraz intendent na umowę zlecenie. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano
54.030,00 z/, na pozostałe wydatki 37.750,00 zł, w tym 35.000,00 zł to środki na zakup żywności.
Pozostała kwota dotyczy zakupu materia/ów i odpisu na ZFŚS.
Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 37.800,00 zł obejmuje środki na wkład własny przy występowaniu o
dotację do WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej oraz środki na odpis
ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Planowana subwencja na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 1.992.489
natomiast 1.005.569 zł, to środki własne budżetu gminy (tj. 33,5 % wydatków na oświatę)

zł,

Dział

851 - OCHRONA ZDROWIA 50.000,00 zł
Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 z/ na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 1O.OOO zł z przeznaczeniem na
realizacja programu zwalczania narkomani.
Ze środków tych finansowane będą między innymi zajęcie sportowe dla dzieci oraz działalność
świetlicy w Woli Pękoszewskiej, Paplinie i Jeruzalu.
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.228.340 z/ (tj. 17,3% wydatków bieżących gminy)
Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które obejmują:
1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego 853.325 zł, w tym środki z dotacji budżetu państwa 819.125
zł, środki własne 34.200 zł (zatrudnienie do obsługi tych świadczeń wynosi 1 etat),
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.171 z/, w tym 100% środki z
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dotacji,
zasiłki i pomoc w naturze 30.241 zł, w tym:
zasiłki okresowe 3.241 zł- środki z dotacji,
zasiłki celowe i pomoc w naturze 27.000 zł - środki własne,
4) dodatki mieszkaniowe 1.000 zł- środki własne,
5) zasiłki stałe 22.561 zł - środki z dotacji,
6) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 193.820 zł, w tym wynagrodzenia dla 2,5 etatu
w kwocie 161.153 zł oraz 32.214 zł, to koszty bieżące utrzymania GOPS i 453 zł to kwota dla
opiekuna prawnego (środki z dotacji),
7) koszty związane z zatrudnieniem opiekunki 40.313 zł,
8) pozostałą działalność - 75.909 zł, w tym dotacja na dożywianie 17.909 zł, zarezerwowan y udział
własny w dożywianiu 20.000 zł, oraz środki na opłacenie domu pomocy za podopiecznych - 38.000 zł,
9) realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 4.000 zł,
1O) opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych - 2.000 zł Ueżeli taka sytuacja wystąpi).
Planowane dotacje na sfinansowanie zadań z pomocy społecznej wynoszą 900.860 zł,
natomiast kwota w wysokości 327.480 zł, to środki własne budżetu gminy.

•

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne
Planowane wydatki w kwocie 1.680 zł dotyczyć będą dotacji przekazywanej Powiatowi
Skierniewickiemu za zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry, z których korzystają
dzieci będące mieszkańcami gminy Kowiesy.
Pomoc materialna dla uczniów
Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych o
charakterze socjalnym dla uczniów oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych (kwota ta stanowi
zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% kosztów realizacji tego zadania).
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 376.800 zł
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne - 61.800 zł,
wydatki bieżące :
• gospodarka odpadami - 177.000 zł, (w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) od 1 lipca 2013 r. gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbierania,
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i
utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów),
• oczyszczanie gminy 17.000 zł,
• oświetlenie ulic, placów i dróg 119.000 zł, w tym koszty zakupu energii - 100.000 zł,
•
pozostała działalność 2.000 zł.

Dział

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 174.000 zł
W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie biblioteki gminnej w Kowiesach oraz filii w Woli
Pękoszewskiej poprzez dofinansowanie w formie dotacji. Z zaplanowanej kwoty dotacji pokryte będzie
również prowadzenie przez bibliotekę - pracowni komputerowej.
Dział 926 - KUL TURA FIZYCZNA 20.000 zł
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki z przeznaczeniem na
dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
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ROZCHODY
Rozchodami budżetu 2014 roku w łącznej kwocie 472.621 zł, będzie:
► 34.400 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi ze
środków Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 200 tys.
zł z przeznaczeniem na budowę drogi w Nowym Wylezienie,
► 98.824 zł - splata rat kredytu zaciągniętego BGK w 2011 r. na spłatę zobowiązań,
► 182.927 zł - splata rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w Skierniewicach w
kwocie 1.050 tys. zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2011,
► 120.000 zł - splata rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku
w kwocie 800.000 zł na
sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2013,
► 36.470 zł - splata rat pożyczki zaciągniętej w 2013 roku ze środków Europejskiego Funduszu
Wsi Polskiej w kwocie 310.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Il etapu drogi Wola
Pękoszewska - Wędrogów.
PRZYCHODY
Przychody budżetu (kredyty i pożyczki) planowane są w 2014 roku w kwocie 1.574.294 zł, a
przeznacza się je na:
kwotę 472.621 zł, zaciągnąć na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych (w przypadku gdy po
rozliczeniu budżetu za rok 2013 zostaną wolne środki kwota do zaciągnięcia na spłatę rat
kredytów i pożyczek będzie o nie pomniejszona),
kwotę w wysokości 1.101.673 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2014
(zabezpieczenie środków na realizację Ili etapu zadania, pn. Przebudowa drogi relacji Wola
Pękoszewska - Wędrogów).

Omówienia zadań inwestycyjnych planowanych na 2014 rok dokonał Pan Wójt, który poinformował, że
rok 2014 jest rokiem w którym kończą się środki finansowe UE z programowania 2007-2014 a nabory
z nowego programowani mogą być ogłoszone dopiero pod koniec 2014 roku. W związku z
powyższym na rok 2014 przewidziane są następujące zadania inwestycyjne:
1. Renowacja zbiornika malej retencji w Michałowicach - inwestycja miała być zrealizowana w
2013 roku ale z uwagi na śmierć projektanta nie została wykonana na czas dokumentacja
projektowa, a nowy projektant nie wywiązuje się z terminów.
2. ,,Budowa Ili etapu drogi gminnej Nr 115 152E Wędrogów - Wola Pękoszewska, łączącej
drogę krajową Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej
telekomunikacyjnej" - liczyliśmy na dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg, ale nasz wniosek znajduje się na 11 miejscu na 54 oceniane, natomiast dofinansowanie
dostanie 7 pierwszych wniosków;
3. Budowa odwodnienia drogi w Wycince Wolskiej - udało się podpisać umowę z firmą, projekt
jest w trakcie realizacji a na koniec lutego ma zostać przekazana do Urzędu dokumentacja;
4. Budowa altany przed świetlicą w Jeruzalu, Wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem OSP
wraz z bramą wjazdową w Paplinie, Budowa altany przed świetlicą w Starym Wylezinie,
Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Nowym Wylezinie, Nadbudowa i przebudowa
budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli - zadania będą
realizowane w ramach funduszu soleckiego;
5. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy - wiąże się to z
obowiązkiem umieszczania na stronie internetowej prezentacji planów zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy.
6. ,,Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego program realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Przede wszystkim
będzie się to wiązało z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowań komputerowych
dla placówek szkolnych.
7. Urządzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Kowiesach - inwestycja będzie
realizowana przez Gminny Zespól Oświaty. 50 % środków będziemy mogli pozyskać z
programu „Radosna Szkoła"
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Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie I etap - odcinek od kościoła do cmentarza,
Budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie - inwestycje będą realizowane z funduszu
soleckiego przy udziale Gminy.
W roku 2014 będzie ostatni nabór z PROW z działania „Podstawow e usługi dla wsi i ludności", gdzie
będzie możliwość złożenia wniosku na budowę sieci wodociągowej dla Lisnej, Paplinka
i
Chrzczonowic. Pozwolenie na budowę zostało uzyskane we wrześniu 2012 r. Z informacji uzyskanej
od Pani dyrektor Marii Kaczorowskiej oraz od Marszałka województwa nabór wniosków planowany
jest na przełomie maja i czerwca 2014 roku.
Gmina Kowiesy będzie chciała złożyć wniosek do tego naboru aby móc wybudować 18 km sieci
wodociągowej. WFOŚiGW w 2014 roku przedłuży! realizację programu na dofinansowanie zadań
realizowanych z PROW w obszarach chronionych do 15% kosztów kwalifikowalnych. Reasumując
budowa sieci wodociągowej byłaby finansowana z dwóch zewnętrznych źródeł, VAT (który nie jest
kosztem kwalifikowanym w PROW-ie) Gmina mogłaby odebrać od Urzędu Skarbowego.
8.

Pani Skarbnik odczytała Uchwalę Nr 111/414/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1O grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości
sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Kowiesy.
Przystąpiono

do odczytaniu projektu i glosowania. W glosowaniu jawnym nad projektem uchwały
glosowało za podjęciem uchwały, nikt nie glosował przeciw, nikt
od głosu się nie wstrzyma!. Uchwala została podjęta 13 glosami.
udział wzięło

13 radnych. 13 radnych

Ad.13
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na
lata 2014-2016. Omówienia projektu uchwały dokonała Bogumiła Kwiatkowska - Kierownik GOPS w
Kowiesach, która poinformowała, że Gminny program wspierania rodziny na lata 2014-2016 stanowi
samodzielny program, służący wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych.

funkcjonowanie. Zawarte w niniejszym programie propozycje pomocowe wspierają rodzinę w
prawidłowym wypełnianiu funkcji. Założeniem Programu jest wspieranie rodziny naturalnej
już na
etapie gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji kiedy dziecko musi opuścić
rodzinę. Punktem wyjścia do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest
analiza
danych pozyskanych od instytucji, które w swojej pracy zajmują się opieką nad dzieckiem i rodziną.
Dzięki współpracy w procesie tworzenia diagnozy udało się zgromadzić informacje pozwalające
na
stworzenie obrazu sytuacji w jakiej znajdują się obecnie rodziny zamieszkujące na terenie Gminy
Kowiesy. Na ich podstawie zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy stanowiące punkt wyjścia
do opracowania programu. W roku 2013 z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
skorzystały 204 osoby. Uwzględniając przyczyny pomocy, najczęstszym powodem udzielania
pomocy
osobom i rodzinom w ostatnich latach było bezrobocie. Kolejne grupy dyspanseryjne, to: bezradność
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstw a domowego, alkoholizm
członka rodziny, niepełnosprawność. W wielu wymienionych wyżej przypadkach w jednej
rodzinie
występowało jednocześnie kilka dysfunkcji.
Przystąpiono do odczytania projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem
uchwały
udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw,
nikt
od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami

Ad.14
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa.
Omówienia projektu dokonała pani Teresa Słoma wyjaśniając, że z powodu wygaśnięcia mandatu
sołtysa /śmierć/ koniecznym jest zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa w
sołectwie
Chrzczonowice.
Przystąpiono do odczytaniu projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem
uchwały
udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw,
nikt
od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.

Ad.15
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Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Brzeziński, który poruszył
kwestię
utworzenia przedszkola w budynku w Wędrogowie. Na poprzedniej Sesji Rady Gminy został
odczytany wniosek rodziców wraz z podpisami. Pan Wójt wraz z Panią Ewą Pawlak przedstawili, że w
ciągu dwóch lata będą środki z Kapitału Ludzkiego na wyposażenie oddziałów przedszkoln
ych a
jednocześnie będzie utworzony plac zabaw dla małych dzieci.
Pan Wójt dodał, że trwałość projektu musi być realizowana przez dwa lata po zakończeniu zadania.
Wiceprzewodniczący powiedział, iż zrozumiał, że dzieci które nie znajdą miejsca
w oddziale
przedszkolnym w Jeruzalu będą miały zagwarantowane miejsce w oddziale przedszkolnym w
Kowiesach. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że zamiast adaptować pieniądze w budynek w
Wędrogowie lepiej te pieniądze przeznaczyć na rozbudowę szkoły podstawowej. Warto
byłoby w
Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględnić rozbudowę szkoły. Może nie tak, żeby było to wiążące
dla przyszłej rady ale żeby jakieś wskazania byłyby aby przedszkole powstało przy rozbudowie
istniejącej szkoły.

Wiceprzewodniczący odniósł się do interpelacji z poprzedniej Sesji Rady Gminy i powiedział,
że nie
jest w żadnym wypadku za tym aby dzielić gminę na dwie strony. Wiceprzewodniczący wytłumaczył,
że
interpelacja dot. kwoty pieniędzy jaka została wydana na inwestycje w poszczególn

ych

miejscowościach była zgłoszona tylko do celów informacyjnych.
Wiceprzewodniczący odniósł się również do tematu placu za bankiem. 5 lat temu było
zapisane w
budżecie 50.000,00 zł na zagospodarowanie tego terenu (doprowadzenie światła itp.),
ale że teren nie
był wyrównany środki zostały przesunięte na sporządzenie dokumentacji na świetlicę
wiejską
Pękoszewskiej. Wiceprzewodniczący zasugerował, że

warto

wrócić

w Woli
do tematu zagospodarowania

placu za bankiem.
Radny Mariusz Antos również odniósł się do odpowiedzi na interpelację Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy i powiedział, że duża część pieniędzy na inwestycje została pozyskana ze środków
zewnętrznych, ale są tu również ujęte duże inwestycje typu wodociągi, które nie były
do tej pory
budowane, ale trzeba wyrównać poziom życia.
Ad.16
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.
W punkcie tym głos zabrał Pan Wójt, który zwróci! się z prośbą aby w miarę sprawnie dotrzeć z
informacją przekazaną przez dr Figata do mieszkańców gminy. Pan Wójt zaproponował,
aby napisać
ogłoszenia i rozpowszechnić je po sołectwach.
Sołtys Bolesław Wacławek przyznał, że termin wypełniania i oddania deklaracji jest
zbyt napięty,
ponieważ dziś już mamy 31 grudnia a deklaracje mają być oddane do 7 stycznia. Nie
realne jest aby
wszyscy mieszkańcy w tak szybkim czasie wypełnili deklaracje. Sołtys zasugerował, że o takich
rzeczach powinno się poinformować uprzednio wcześniej np. gdy przychodnia już wiedziała, że będzie
obsługiwała pod względem medycznym teren naszej gminy.
Z zapytaniem do Pana Wójta zwrócił się sołtys Mieczysław Włodarski. Sołtys przypomniał, że w roku
ubiegłym zapytał się na sesji kiedy będzie wodociąg na Jakubowie. Sołtys przytoczył słowa
Pana
Wójta, który na pytanie odpowiedział, że wodociąg w Jakubowie będzie w 2013 roku. Sołtys ponownie
zapyta!, kiedy będzie wodociąg w Jakubowie?
Pan Wójt zapytał na której sesji było tak powiedziane? Na pewno zostanie to sprawdzone, a jeżeli
miała miejsce taka sytuacja to będzie to zapisane w protokołach z posiedzeń Sesji Rady Gminy.
Pan
Wójt zobowiązał się, że na następnej sesji zostanie udzielona informacja. Pan Wójt ponownie zapytał
sołtysa, na której sesji zostało to powiedziane, bo Pan Wójt nie wierzy, że pod koniec roku
2012
zostało powiedziane, że w 2013 roku będzie wodociąg w Jakubowie.
Sołtys Mieczysław Włodarski powiedział, że szerokość wsi Jakubów wynosi tylko 2 km.
Pan Wójt przypomniał, że było już wcześniej powiedziane, że w Jakubowie nie wybuduje się
wodociągu dotąd, dokąd nie będzie wybudowana przepompownia strefowa na istniejącej
sieci
wodociągowej w Turowej Woli. Mowa była również o tym, że poprzednicy popełnili błąd, ponieważ
od
Starego Wylezina do Turowej Woli została wybudowana sieć wodociągowa niezgo9nie z programem
zaopatrzenia gminy Kowiesy w wodę pitną, który w li kadencji przyjęła rada gminy. Srednica rury sieci
wodociągowej powinna być 0 225 a wbudowana jest 0 160 w związku z czym nie ma odpowiednie
go
ciśnienia, ponieważ sieć wybudowana jest w kształcie litery „U" pod CMK. Pan Wójt dodał, że jeżeli
nie zostanie wybudowana przepompownia strefowa ssąco-tłocząca w Turowej Woli to nie ma szansy
doprowadzenia wodociągu do Jakubowa, gdyż nie będzie ciśnienia wody odpowiadającemu normie.
Sołtys Mieczysław Włodarski zapytał kiedy będzie wybudowana ta przepompownia?

20

Protokół z

XXXV Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 31 grudnia 2013 roku

Pan Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej nie jest przygotowywane żadne zadanie inwestycyjne z
wodociągów, ponieważ na chwilę obecną jest uzyskane pozwolenie na budowę 18 km sieci
wodociągowej w Paplinku, Lisnej i Chrzczonowicach, którą trzeba wybudować. Jeżeli zostanie
zrealizowana ta inwestycja, wtedy
będą przygotowywane.

będą

podejmowane

decyzję,

które

następne

zadania

wodociągowe

Głos zabrała sołtys Wiesława Szumna, która powiedziała, że osoby zamieszkałe w Zawadach mają
wpłacone pieniądze na budowę wodociągu. Pieniądze były wpłacane w czasie kiedy była budowana
sieć wodociągowa w Woli Pękoszewskiej czyli za wójta Bednarka. Pani sołtys zapytała co mieszkańcy
mają zrobić z kwitkami opłaty? A wody nie ma.

Pan Wójt odpowiedział, że gdy była realizowana
Michałowicach, mieszkańcy również posiadali takie
przedstawiane.

budowa sieci wodociągowej w Janowie i
kwity wpłat i podczas budowy były one

Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wszystkim noworoczne życzenia.
Pan Wójt podziękował radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy za pracę w 2013 roku i życzył
zdrowia na cały 2014 rok i oby Nowy Rok był lepszy we wszystkich zamierzeniach od roku obecnego.

Radni i sołtysi otrzymali kalendarze i długopisy.
Nie

zgłoszono więcej

wniosków.

Ad.15
W związku z wyczerpaniem porządku obrad
Rady Gminy Kowiesy VI kadencji.
Zakończenie

posiedzenie XXXV Sesji

sesji godz. 12.05

Protokołowała:
•.[+.rJ1'i1H1;

Przewodnicząca zamknęła

. }U.)_,u.Ji\
Edyta Adartjczyk

Przewodnicząca

Rady Gminy Kowiesy
/-/ Barbara Kowalska
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