
Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 27 lutego 2014 roku 

PR OT OKÓŁ Nr XXXVll/20154 

z XXXVII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13.00 

Zakończenie Sesji godzina 15:10 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 15 

W sesji uczestniczyło 15 radnych (załącznik nr 1 do protokołu), w sesji uczestniczyli pani 
Lidia Wiedeńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach Ewa Pawlak - Radna 
Powiatu Skierniewickiego, Pan Krzysztof Wawrzyniak - Dzielnicowy Gminy Kowiesy (lista 
obecności stanowi załącznik nr 2), Pan Tadeusz Grodkowski - Członek Zarządu Powiatu 
Skierniewickiego oraz mieszkańcy Gminy Kowiesy. 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy 
Pani Teresa Słoma - Sekretarz Gminy 

Ad.1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Barbara Kowalska - Przewodnicząca Rady Gminy, która 
serdecznie powitała przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, Wójta, zaproszonych gości, 
sołtysów i wszystkich obecnych. 

Ad. 2 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, 
ponieważ na stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych. 

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

Porządek obrad: 

1. otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn „Modernizacja 

oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Kowiesy" w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2014 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu 

na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem 
Wilkowice-Kwasowiec-Raducz-Jeruzal''. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 
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Porządek obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, 
15 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Porządek został przyjęty 15 głosami. 

Ad.4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy z 
dnia 30 stycznia 2014 roku. 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 głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, 
nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty 15 
głosami. 

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

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych: 
1. Został złożony wniosek o płatności do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dla zadania 

inwestycyjnego „Nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby 
świetlicy wiejskiej w Turowej Woli". Przyznana pomoc wynosi 80% poniesionych 
kosztów kwalifikowalnych operacji -tj. 190.797,00 zł. 

2. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie 
budowy Ili etapu drogi gminnej Nr 115152E relacji Wędrogów - Wola Pękoszewska. 
Wartość kosztorysowa robót wynosi ok. 1.443.034 zł. Wnioskujemy o dofinansowanie 
865.820,00 zł. W ubiegłym roku na li etap otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
454.991,88 zł. 

3. Została wykonana i przekazana do Urzędu Gminy Kowiesy przez projektanta 
dokumentacja odwodnienia dróg w Wycince Wolskiej. Nie możemy rozpocząć 
procedury uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż właściciel działki nr 160/2 wyraził 
zgodę na przejście rurociągu przez tą działkę i wejście do rowu melioracyjnego, a w 
następnym tygodniu złożył odwołanie że nie wyraża zgody. 

4. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dotację celową w 
wysokości 6000 zł na zakup dwóch aparatów oddechowych z sygnalizatorem 
bezruchu i butlą stalową. 

li. Sprawy bieżące: 
1. Zostały przygotowane i przekazane decyzje wymiaru podatkowego w ilości 1833 szt. 
2. W dniu 31 stycznia odbyło się spotkanie z zarządami: kół gospodyń wiejskich i 

stowarzyszeń działających na terenie gminy Kowiesy. Zostały omówione sprawy 
bieżące oraz przygotowanie stoisk na planowanych imprezach na terenie powiatu i 
województwa. Dożynki powiatowe w roku bieżącym planowane są w Godzianowie w 
dniu 24 sierpnia. Stoisko gminne i wieniec dożynkowy w tym roku przygotowuje 
sołectwo Turowa Wola - gdyż zgodnie ze starymi zasadami - największa inwestycja 
oddana do użytku jest właśnie w Turowej Woli. 

3. Od 25 stycznia odbywają się zebrania sprawozdawcze w jednostkach ochotniczych 
straży pożarnych na terenie gminy. Pierwsze odbyło się w OSP Turowa Wola, na 
których ukazał się konflikt w zarządzie jednostki. Od tego zebrania odbyły się 
następne spotkania zarządu jednostki, które nie znalazły rozwiązania problemu. 
Wczoraj odbyło się następne posiedzenie zarządu OSP Turowa Wola, na które 
zostali zaproszeni: 
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- druh Paweł Gajda - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Związku 
OSP w Łodzi 
- druh Zbigniew Roter - V-ce Przewodniczący Powiatowego Związku OSP w 
Skierniewicach 
- druhna Maria Odziemkowska - Prezes Gminnego Związku OSP w Kowiesach 
- druh Józef Stańczak - Komendant Gminy. 
Spotkanie trwało ponad 2 godziny. Ustalono co ma zrobić Zarząd jednostki 
wyznaczono termin nadzwyczajnego zebrania jednostki na 26 marca. 
W dniu 1 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Wola Pękoszewska 
połączone z uroczystością poświęcenia i przekazania do eksploatacji samochodu 
strażackiego marki NISSAN PRIMASTER oraz wręczenia odznaczenia Wzorowego 
Strażnika. Jednostka w Woli Pękoszewskiej w ubiegłym roku pozyskała z 1 % 
podatku dochodowego od osób fizycznych ponad 24 tys. zł. 

4. W dniu 4 lutego został podpisany jeden akt notarialny na sprzedaż działek w 
Kowiesach. 

5. Złożyliśmy uwagi do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego 
na lata 2014-2020 w zakresie zwiększenia środków finansowych na priorytet 10.4. 
budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń na przedszkola i wyposażenie. 

Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 3 lutego brałem udział w spotkaniu wójtów powiatu skierniewickiego na którym 

zostały omówione sprawy wspólnych inwestycji oraz ustalenie miejsca dożynek 
powiatowych w 2014 roku. 

2. Brałem udział w spotkaniu starostów, burmistrzów i wójtów powiatów: 
tomaszowskiego, skierniewickiego i rawskiego, zorganizowane w dniu 4 lutego w 
Rawie Mazowieckiej przez starostę powiatu rawskiego. W spotkaniu ponadto brali 
udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódzkiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego. Spotkanie trwało od godziny 14°0 do 17.QQ_. Według Pana Dyrektora 
Stelmacha jest duża szansa na uzyskanie dofinansowania dużego projektu na 
budowę dróg powiatowych i gminnych odchodzących od węzłów S-8. Drugie 
spotkanie w tej sprawie już z zainteresowanymi współpracą samorządami odbyło się 
12 lutego też w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, gdzie były zgłaszane 
zadania inwestycyjne do wstępnej weryfikacji przez Łódzką Agencję Rozwoju 
Regionalnego. Następne spotkanie jest umówione na poniedziałek 3 marca br. 
również w Rawie Mazowieckiej. 

3. W dniu 11 lutego wspólnie z V-ce prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego , 
burmistrzami i wójtami powiatów: tomaszowskiego, rawskiego i skierniewickiego na 
których terenie przebiega droga krajowa S-8 brałem udział w spotkaniu o godz. 830 w 
Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju u Pana V-ce Ministra Zbigniewa Rynasiewicza. 
Spotkanie zorganizowała nam Pani poseł na Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej Dorota 
Rutkowska. Na spotkaniu GDDKiA reprezentował Pan Lech Witecki p.o. Generalnego 
Dyrektora oraz Pan Andrzej Maciejewski Z-ca Generalnego Dyrektora . 
W związku z tym, iż spotkanie zastało zorganizowane z mojej inicjatywy, pozostali 
koledzy samorządowi wyznaczyli mnie do przedstawienia problemu płacenia za 
oświetlenie na S-8 przez biedne gminy. 
Omówiłem całą historię planowania, budowy i odbioru tej drogi oraz wystąpienie 
GDDKiA Oddział w Łodzi we wrześniu 2013 roku po roku użytkowania, że mamy 
płacić za oświetlenie, którym nie zarządzamy. Wnioskowałem aby Rada Ministrów w 
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oparciu o przepisy art. 1 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 października 1994 o autostradach 
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym/Dz.U. z 2012r. poz. 931 z późn. zm./ 
wydała rozporządzenie w zakresie eksploatacji dróg ekspresowych jako płatne i 
wówczas za oświetlenie płaciłby zarządca drogi. Na dzień dzisiejszy takiej woli po 
stronie ministerstwa nie ma, ale będzie przygotowana nowa ustawa, która rozwiąże 
ten problem. Ustawa ma powstać i być uchwalona w ciągu 4 m-cy od dnia spotkania 
Problem oświetlenia dróg ekspresowych miał być rozwiązany w nowej ustawie 
,,Prawo energetyczne", która w ubiegłym roku nie została uchwalona. 

4. W piątek 14 lutego na zaproszenie Z-cy Dyrektora Łódzkiego Oddziału GDDKiA 
byłem w Łodzi w sprawie lokalizacji przystanków autobusowych przy drogach 
dojazdowych w obrębie gminy Kowiesy. Zaproszenie, można powiedzieć, było 
wywołane naszymi pismami wysyłanymi do Łodzi od września 2012 roku. Wszystkie 
lokalizacje wynikające ze zgłoszonych uwag przez mieszkańców oraz potrzebami 
dowozu uczniów do szkół zostały omówione i przedstawione. Do połowy marca maja 
przyjechać przedstawiciele Łódzkiego Oddziału GDDKiA z biura zarządzania ruchem 
i zapoznać się z omówionymi lokalizacjami w terenie. 

5. W dniu 17 lutego brałem udział w konsultacjach regionalnych PRO woj. Łódzkiego na 
lata 2014-2020 w Łowiczu w ramach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury. Pan Dyrektor Stelmach przedstawił trochę inny projekt programu. Wziął pod 
uwagę zgłaszane wcześniej uwagi. Zobaczymy jak zgłaszane uwagi zostaną 
rozpatrzone przez Zarząd Województwa. 

6. Wspólnie z Panią Anną Gwardyńską w dniu 19 lutego byłem w Żyrardowie na 
spotkaniu u Pana Nadulskiego - Zastępcy Dyrektora PGE Dystrybucja Rejon 
Energetyczny Żyrardów. Na spotkaniu omówiliśmy problemy z lokalizacją kabli 
energetycznych w drogach, wydawanie decyzji celu publicznego oraz bieżącej 
współpracy. 

7. W dniu 20 lutego brałem udział w zebraniu wiejskim w Woli Pękoszewskiej w sprawie 
zagospodarowania nieruchomościami z starą strażnicą i świetlicy. Ustaliliśmy, że do 
dnia 15 marca Rada Sołecka złoży na piśmie proponowany sposób 
zagospodarowania. 

8. W dniu 21 lutego wspólnie z burmistrzami Białej Rawskiej byłem w Warszawie w 
Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w celu zapoznania się z dokumentacją 
przebudowy przepustu pod CMK w km 29+482 w Chojnacie. W/W instytucja prowadzi 
postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę tego 
przepustu. Nam zależy na uregulowaniu spraw związanych z przepustami pod CMK 
w miejscu przebiegu rowów melioracyjnych i odprowadzaniu do nich wód opadowych 
z torowiska. 

9. W tym dniu uczestniczyłem w godz. 17°0 
- 19~ w spotkaniu sprawozdawczym 

Stowarzyszenia Producentów Integrowanej Produkcji Owoców - Pol-EKO-SAD w 
gminie Kowiesy. 

10. W dniu 25 lutego brałem udział w konsultacjach PROW-u na lata 2014-2020 
zorganizowane przez Nowoczesne firmy S.A. na zlecenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. Po wielu uwagach, które otrzymało ministerstwo od samorządów gmin 
wiejskich- miedzy innymi i nasze będą zapisane środki finansowe na drogi gminne i 
gospodarkę wodno-kanalizacyjną. 
Ponadto w tym dniu byłem na spotkaniu u Zastępcy Dyrektora Oddziału Łódzkiego 
GDDKiA Pani Joanny Nasilewskiej-Kłąb w sprawie wypłacania odszkodowania dla 
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współwłaściciela działki nr 83/8 o pow. O, 13064 ha położonej w Wędrogowie na 
której wykonanie jest droga dojazdowa nr DD-14b. 

Na tym Pan Wójt zakończył przedstawienie informacji między sesjami. Pani Przewodnicząca 
podziękowała Panu Wójtowi za przedstawione informacje i w związku z brakiem pytań 
przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. 
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Kowiesy" w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Omówienia projektu uchwały dokonała Pani 
Ewa Pawlak- Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, która powiedziała, że Złożony przez 
Gminę Kowiesy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. ,,Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych ·przy szkole podstawowej w gminie Kowiesy" o nr WND-POKL.09.01 .01-10-
028/13, w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki, został 
rozpatrzony pozytywnie na etapie oceny formalnej i merytorycznej. W związku z powyższym 
został zakwalifikowany do dofinansowania. Wartość projektu wynosi 174.512,00 zł W 
ramach projektu zostanie wykonany plac zabaw, modernizacja toalet, zakup mebli, pomocy 
dydaktycznych zabawek i drobnego wyposażenia. Pan Ewa Pawlak dodała, że wkład 
własny nie jest wymagany. Warunkiem trwałości projektu jest utrzymanie dwóch oddziałów 
przedszkolnych przez dwa lata po zakończeniu projektu. Obecnie przygotowywana jest 
dokumentacja do podpisania umowy. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej, którą 
jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, jednym z wymaganych załączników jest ww. uchwała 
zatwierdzająca projekt do realizacji. 

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

Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 
2014 rok. Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Skarbnik, która poinformowała, że 
zmiana budżetu dotyczy przeniesienia środków z rezerwy w kwocie 160.000,00 zł na dotację 
dla Powiatu Skierniewickiego na dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1316E Pod Borem Wilkowice-Kwasowiec-Raducz-Jeruzal" (na odcinku od drogi krajowej 
nr 70 do Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu) w wysokości nie więcej niż 24, 7 % kosztów 
realizacji zadania wynikających z wartości po przetargu oraz przesunięcia w dotacji dla OSP 
Paplin. Ponadto dokonuje się zmian: subwencja wyrównawcza zostaje bez zmian, 
subwencję oświatową zmniejsza się o 2.362,00 zł. Zwiększyły się dotacje Pomocy 
Społecznej o 20.881,00 zł, na pewno w trakcie roku będą zmiany z uwagi na 
zapotrzebowanie. 

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

Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod 
Borem Wilkowice-Kwasowiec-Raducz-Jeruzal". Omówienia projektu uchwały dokonała Pani 
Skarbnik, która poinformowała, że powyższa uchwała jest skutkiem zmiany w budżecie. Po 
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podjęciu uchwały zostanie podpisana umowa pomiędzy Gminą Kowiesy a Powiatem 
Skierniewickim. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do 
odczytania projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział 
wzięło 15 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 
osoba wstrzymała się od głosu (radny żukowski). Uchwała została podjęta 14 głosami. 

Głos zabrał Tadeusz Grotkowski- Członek Zarządu Powiatu Skierniewickiego, który 
powiedział, że przebudowa drogi w Jeruzalu jest bardzo ważną rzeczą, o którą usilnie 
zabiegała Radna powiatowa Ewa Pawlak. Starostwo Powiatowe przychyliło się do wniosku 
radnej i zadanie zostało ujęte w budżecie na 2014 rok. Powiat Skierniewicki po stronie 
wydatków ma około 20.000.000,00 zł natomiast po stronie dochodów około17.000.000,00 zł. 
Pan Grotkowski stwierdził, że deficyt sięga znacznej kwoty i Starostwo uzyskując wsparcie 
finansowe z Gmin, na działania majątkowe może przeznaczyć prawie 4.000.000,00 zł. Pan 
Grotkowski dodał, że często mówi się, że uczęszcza się drogą powiatową, ale wskazaną 
drogą tak naprawdę uczęszczają mieszkańcy gminy, przez którą dana droga przebiega. Dla 
radnych w powiecie skierniewickim czymś wspaniałym jest pomoc udzielana przez radnych z 
poszczególnych gmin. Pan Grotkowski powiedział, że chciałby, na podstawie uchwały 
budżetowej, poinformować, że Rada Gminy Maków w wysokości 250.000,00 zł 
dofinansowała zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane wspólnie z powiatem tj. 
budowa ścieżki rowerowej między Makowem a Skierniewicami. Gmina Lipce Reymontowie 
na pokrycie rowu odwadniającego przeznaczyła na zadanie 25.000,00 zł, Gmina Bolimów 
na przebudowę ul. Sokołowskiej przeznaczyła 270.000,00 zł a Gmina Głuchów 370.000,00 zł 
na przebudowę drogi Celigów - Głuchów. Teraz również w uchwale pojawi się Gmina 
Kowiesy, która przeznaczy na przebudowę drogi w Jeruzalu nie więcej niż 160.000,00 zł a 
bilansowe po przetargu 24, 7 %. 
Pan Tadeusz Grotkowski serdecznie podziękował, za przeznaczenie środków na wspólne 
zadanie z Powiatem Skierniewickim. Na pewno współpracując razem będziemy mogli zrobić 
więcej. Na uwadze jest jeszcze skrzyżowanie w Turowej Woli, którego kosztorys nas 
przeraził, ale na pewno sobie jakoś poradzimy 
Pan Tadeusz Grotkowski jeszcze raz podziękował serdecznie Panu Wójtowi, 
Przewodniczącej Rady Gminy oraz Radzie Gminy oraz życzył wszelkiej pomyślności. 

Głos zabrała Ewa Pawlak Radna Powiatu Skierniewickiego, która również podziękowała za 
wyrażenie zgody na przekazanie środków przez Radę Gminy na przebudowę drogi w 
Jeruzalu. Pani Pawlak dodała, że jest to nasza jedyna szansa na zadanie inwestycyjne wraz 
z powiatem. Pomimo wielu burzliwych decyzji, wielkie podziękowania za wybranie drogi 
powiatowe w Jeruzalu. Były dyskusje na temat skrzyżowania w Turowej Woli na temat drogi 
z Turowej Woli w stronę Grzymkowie i te inwestycje również w najbliższym czasie będą 
realizowane. 

Głos zabrał Pan Wójt, który powiedział, że goszcząc na dzisiejszej sesji członka Zarządu 
Powiatu oraz Radną Powiatową zwrócił się z prośbą, (ponieważ niedługo na skrzyżowanie w 
Turowej Woli zostanie pozyskane pozwolenie na budowę,) aby przekonać członków Zarządu 
i pozostałych radnych, że jeżeli we wrześniu lub październiku będzie nabór do Narodowego 
Planu Przebudowy Dróg Lokalnych, należałoby uwzględnić zadanie przebudowy 
skrzyżowania w Turowej Woli i uzyskać 50% dofinansowania. Tak jak Pan Wójt przedstawiał 
w swojej informacji spotkania, które się odbywają u Starosty Powiatu Rawskiego i ma być 
przygotowany do WPI duży projekt do dróg powiatowych i gminnych, które wchodzą na 
węzły S8 a S8 jest w Europejskim Korytarzu Planie Dróg i tam Powiat Skierniewicki zgłosił, 
żeby dwie drogi, które przebiegają przez teren Gminy Kowiesy tj. droga od węzła Huta 
Zawadzka do Białej Rawskiej, a od Białej przez teren gminy Sadkowice, była przebudowana 
z uwagi na to, że na terenie Białej Rawskiej i Sadkowic jest w chwili obecnej 7 grup 
producenckich i po owoce muszą dojechać określone liczby tirów. Druga droga zgłoszona 
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przez Gminę Kowiesy prowadzi od węzła Kowiesy przez Stary i Nowy Wylezin poprzez Narty 
do Zakrzewa. Do Gminy należałby remont krótkiego odcinka drogi od trasy SB do drogi 
powiatowej. Pan Wójt dodał, że trzeba podejmować próby aby projekt uzyskał akceptację. 
Wstępnie mamy poparcie dwóch członków Zarządu województwa a potrzebny nam jest 
jeszcze jeden. 

Ponownie głos zabrała Pan Tadeusz Grotkowski, który powiedział, że w nawiązaniu do 
wystąpienia Pana Wójta, Pan Wójt na spotkaniu wójtów powiatu skierniewickiego zgłaszał 
problem budowy w/w dróg. Pan Grotkowski dodał, że będzie za takim rozwiązaniem. Być 
może uda nam się zrealizować przebudowę skrzyżowania w Turowej Woli. Aby drogę zgłosić 
do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w Zarządzie Powiatu 
Skierniewickiego musi być poparcie trzech osób, a w Radzie Powiatu co najmniej ośmiu 
osób. 

Następnie głos zabrała Lidia Wiedeńska -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, która 
powiedziała, że korzystając z okazji, że była wcześniej mowa o oddziałach przedszkolnych 
Pani Dyrektor chciałaby przypomnieć o problemie rozbudowy szkoły. Sytuacja jest bardzo 
trudna. Budynek przeznaczony był zupełnie na inne cele. Klasy są małe, korytarze wąskie, 
schody niebezpieczne. Pani Dyrektor przypomniała, że obniża się wiek, kiedy dzieci mają 
obowiązek podjęcia nauki. W przyszłym roku szkolnym tj. 2014-2015, jest szansa 
wygospodarować jeszcze jedną salę lekcyjną, ale będzie ona bardzo mała. Natomiast w 
przyszłym roku będzie trzeba przyjąć dzieci 4-ro letnie i już będzie problem przede 
wszystkim z salami lekcyjnymi oraz szatniami. W przyszłym roku będzie ponad 200 dzieci 
(odchodzi 23 uczniów, natomiast przybędzie 47). Kolejne lata będą składały się z 
,,podwójnych" klas. 
Pani Dyrektor powiadomiła, że w piątek tj. 7 marca w szkole będzie odbywała się kontrola z 
Kuratorium pod względem przygotowania szkoły, natomiast do 14 lutego trzeba było wysłać 
do Ministerstwa Edukacji ankietę na temat przygotowania szkoły do przyjęcia sześciolatków i 
niestety szkoła została oceniona przez Panią Dyrektor na ocenę dostateczną. Pani Dyrektor 
poprosiła aby podjąć jakieś decyzje dot. rozbudowy szkoły. 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński, który powiedział, że chciałby poruszyć 
temat drogi w Starym Wylezinie. Podczas rozbudowy wiaduktu droga została zniszczona. 
Wiceprzewodniczący skierował zapytanie do Pana Tadeusza Grotkowskiego kiedy droga w 
Starym Wylezinie zostanie naprawiona. Wiceprzewodniczący poparł Pana Wójta i 
powiedział, że inwestycja za kilkanaście milionów o której mówił Pan Wójt na pewno jest 
potrzebna. Wiceprzewodniczący przypomniał, że droga asfaltowa w Starym Wylezinie była 
jedną z pierwszych i dopiero od 1 O lat zaczęła się psuć, ale po inwestycji rozbudowy 
wiaduktu stan drogi znacznie się pogorszył. 

Pan Tadeusz Grotkowski powiedział, że z wykonawcą inwestycji budowy wiaduktu w Nowym 
Wylezinie zostało podpisane porozumienie dotyczące wykonania w/w zadania. Pan 
Grotkowski powiedział, że po okresie zimowym trzeba wrócić do tego tematu. Wykonawca 
na pewno w stosunku do Powiatu ma zobowiązanie naprawy i odbudowy tej drogi. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 20-dziesto minutową 
przerwę. 

Ad. 9 
Po przewie obrady zostały wznowione. 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Ponieważ nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań, Pani Przewodnicząca przeszła do 
kolejnego punktu obrad. 
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Ad.10 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
W punkcie tym uczestniczyli: Zbigniew Figat - Dyrektor NZOZ Judyta, Krzysztof Reszka 
dyrektor ds medycznych oraz mieszkańcy Gminy Kowiesy. 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy, która wyjaśniła z jakich przyczyn został 
zaproszony na obrady Sesji Rady Gminy Dyrektor NZOZ Judyta. 
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że w telefonach, które odbiera od mieszkańców 
gminy Pan Wójt obwiniany jest o wybór lekarzy, którzy świadczą Podstawową Opiekę 
Zdrowotną w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach. Przewodnicząca oświadczyła, że nie prawdą 
jest, że to Pan Wójt przyjmował przychodnię, która świadczy usługi w Ośrodku Zdrowia. Pan 
Wójt podpisał z tą przychodnią umowę o wynajem pomieszczeń a najkorzystniejszą ofertę 
przychodni, które prezentowały się na spotkaniu wybierała delegacja Rady Gminy. 
Przewodnicząca przyznała, że była jedną z osób, która reprezentowała Radę Gminy i 
została wybrana najkorzystniejsza oferta z trzech przedstawionych. Przewodnicząca 
powiedziała, że pacjenci skarżą się na dr Zalewskiego. Dr Zalewski obraża pacjentów, którzy 
przychodzą do niego na wizytę. Jednej z pacjentek dr Zalewski powiedział wprost, że 
brzydko pachnie. Następnym przykładem jest starsza Pani, która poprosiła sąsiada aby 
zawiózł ją do ośrodka po receptę i poprosiła doktora o przepisane recepty na leki od razu na 
trzy miesiące. Doktor wypisał recepty rozpisane z odstępem miesiąca, co nie ułatwiło 
starszej Pani sprawy, ponieważ i tak za miesiąc musi kogoś poprosić aby przyjechał i wykupił 
receptę. 

Przewodnicząca powiedziała, że kolejnym problemem są leki na receptę, które są 
refundowane a dr Zalewski wypisuje receptę tak, że trzeba pokryć całe 100% ceny leku. 
Przewodnicząca dodała, że na sesję przybyli mieszkańcy z terenu naszej gminy, którzy są 
pacjentami Ośrodka Zdrowia w Kowiesach i również mają zastrzeżenia do postępowania 
wobec pacjentów dr Zalewskiego. 

Jedna z mieszkanek terenu Gminy powiedziała, że leczy syna na osteoporozę oraz 
przytoczyła przykład, że gdy była u dr Zalewskiego na wizycie i poprosiła o przepisane leku 
dla syna, doktor zapytał co to jest za lek. Mieszanka wyraziła oburzenie, że lekarz pyta 
pacjenta o to do czego dany lek jest przeznaczony. Mieszkanka przytoczyła następny 
przykład, że gdy przyszła do przychodni z 40-sto stopniową gorączką i pomimo brania leków 
obniżających gorączkę, temperatura nie ustępowała. Doktor powiedział, że mieszkanka 
powinna się udać do psychiatry. Mieszkanka powiedziała doktorowi, że boli ją gardło, a dr 
Zalewski odpowiedział, że na pewno nie boli ją gardło, ponieważ z nim rozmawia. 
Mieszkanka powiedziała doktorowi, że ma anemię leczoną od kilku lat i poprosiła o 
skierowanie na badania. Doktor odpowiedział, że nie widzi potrzeby aby takowe skierowanie 
wypisać. Mieszkanka powiedziała, że ma skierowanie na rehabilitację i pani, która miała 
przeprowadzić rehabilitację zapytała jak można skierować pacjenta na zabieg bez badań 
wstępnych. Mieszkanka powiedziała, że ma to pismo· przy sobie i może je okazać Panu 
Dyrektorowi. 
Mieszkanka przytoczyła też przykład, że synowa była z wnuczką u dr Zalewskiego a doktor 
nawet dziecka nie zbadał tylko kazał pić sok z cebuli. Poszli do innej przychodni i okazało 
się, że dziecko ma zapalenie gardła i szmery w sercu. Mieszkanka zapytała czy tak mają być 
traktowani pacjenci? 

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy, która powiedziała, że badania laboratoryjne 
miały odbywać się codziennie a potem zostały zmniejszone do 2x w tygodniu. Pacjenci 
skarżą się, że gdy proszą o skierowanie na badania dostają odmowę a gdy mają już 
skierowanie i czekają po 2-3 godziny okazuje się nie raz, że badania nie będą już w danym 
dniu wykonywane. Przewodnicząca poprosiła aby Dyrektor również odniósł się do tej kwestii. 

Następnie głos zabrała sołtys Agnieszka Strzałka, która powiedziała, że była u dr 
Zalewskiego z wysokim ciśnieniem, a Pan doktor nie zbadał pani sołtys, przepisał proszki i 
kazał stwierdzić czy pani sołtys dostaje bólu głowy od ciśnienia czy ciśnienia od bólu głowy. 
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Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński powiedział, że jest brak słów aby określić co dzieje 
się w Ośrodku. Wiceprzewodniczący powiedział, że jest pacjentem przychodni w Białej 
Rawskiej, musi brać dużo leków i co miesiąc jeździć do przychodni, ale gdy jest na wizycie u 
lekarza, to lekarz bardzo dokładnie osłucha pacjenta, zmierzy ciśnienie i zapisuje zalecenia. 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że tak powinna wyglądać wizyta u lekarza. 
Wiceprzewodniczący powiedział, że jego sąsiad miał już dwa razy w płucach wodę. Poszedł 
na wizytę do dr Zalewskiego i doktor zapytał co mu dolega. Pacjent powiedział że 
prawdopodobnie ponownie będzie miał wodę w płucach, doktor odpowiedział, że może być 
taka możliwość i przepisał leki, które były wcześniej przepisane w szpitalu i nawet nie zbadał 
pacjenta. Wiceprzewodniczący powiedział, że mieszkańcy przedstawiają fakty wizyt u dr 
Zalewskiego. życie pacjentów momentami jest zagrożone. Wiceprzewodniczący powiedział, 
że nie każdy ma prawo wyboru placówki medycznej. Są starsi ludzie, którzy są skazani na 
Ośrodek Zdrowia w Kowiesach. Wiceprzewodniczący powiedział, że należy tez powiedzieć o 
pozytywach. Pacjenci chwalą dr Figata i dr Wasilewską, ale narzekają tylko na dr 
Zalewskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że mąż był w przychodni z wysokim ciśnieniem i 
zapytał dr Zalewskiego czy zdąży go jeszcze przyjąć a dr Zalewski zapytał „ Czy Ty sobie 
wyobrażasz, że ja będę 24 h przyjmował?" 

Jedna z mieszkanek powiedziała, że dr Zalewski pod koniec wizyty powiedział „Żeby mi 
Pani tu za trzy dni nie przyszła". Mieszkanka zapytała czy w takim razie jest zakaz 
przychodzenia do ośrodka, który wybudowało tutejsze społeczeństwo? 

Następna z mieszkanek powiedziała, że cieszy fakt iż w ośrodku przyjmuje pediatra ale 
przyjmuje tylko raz w tygodniu przez dwie godziny. Mieszkanka powiedziała, że była u 
pediatry z dziećmi i pediatra kazała przyjechać na kontrolę ale albo do przychodni do 
żelaznej albo do Skierniewic. Mieszkanka przyznała, że pediatra przyjmuje stanowczo za 
mało. 

Jeszcze jedna z mieszkanek zabrała głos i powiedziała, że była u dr Zalewskiego z wysokim 
ciśnieniem a doktor zapytała jaka jest kondycja u mieszkanki, ile kilometrów przebiegnie i po 
co przyszła do dr Zalewskiego. Doktor powiedział mieszkance, żeby schudła 50 kg i dopiero 
się zgłosiła. Mieszkanka powiedziała, że było to dla niej bardzo szokujące i poniżające. 

Głos zabrała radna Dorota Powązka, która powiedziała, że jej teściowa poszła do dr 
Zalewskiego z wysokim ciśnieniem. Doktor badając ją zapytał jakie objawy występują. Pani 
odpowiedziała, że ma ciśnienie wysokie, dr Zalewski zapytał czy pacjentka mierzyła 
ciśnienie a pacjentka odpowiedziała, że nie ma ciśnieniomierza. Doktor powiedziała, żeby 
pacjentka sobie kupiła. 

Głos zabrał radny Mariusz Antos, który powiedział, że przychodnia Judyta ogólnie opinię 
ma dobrą, ale dr Zalewski ją psuje. Jak Pan Dyrektor mówił na sesji w grudniu, odbywa się 
walka o pacjenta, a dr Zalewski skłania część mieszkańców, żeby przepisali się do innych 
przychodni. 

Radna Barbara Białek powiedziała, że była obecna przy wszystkich rozmowach z 
przedstawicielami przychodni, którzy przedstawiali koncepcję opieki medycznej dla 
mieszkańców Gminy Kowiesy i z całą odpowiedzialnością radna chciała powiedzieć, że 
przedstawiciele Rady Gminy wybrali najkorzystniejszą firmę, z trzech które przedstawiały 
swoją ofertę. Z tego co radnej jest wiadomo dr Figat wywiązał się ze wszystkich obietnic 
jakie przedstawiał na spotkaniu (miało być trzech lekarzy -jest, pediatra miał być przez dwie 
godziny - tak też jest, a jeżeli będzie dużo dzieci, pediatra będzie w zwiększonej liczbie 
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godzin) do tej pory nie było żadnego lekarza pediatry i jakoś ludzie dawali sobie radę. Radna 
dodała, że mieszkańcy gminy mieli wielką nadzieję, że coś się zmieni pod względem opieki 
medycznej nad pacjentami. Radna powiedziała, że czuje się odpowiedzialna za wybór 
placówki, która obecnie świadczy usługi medyczne. Radna dodała, że pacjenci chwalą sobie 
dr Budzyńską, dr Wasilewską oraz pielęgniarki. Stworzył się problem z jednym Panem 
doktorem i prośba jest do Pana Dyrektora aby jakoś rozwiązał ten problem. Radna dodała, 
że pacjenci w Skierniewicach chwalą sobie przychodnię Judyta, Pan Dyrektor wywiązał się z 
obietnic, które złożył, ale niestety jest kłopot z dr Zalewskim i trzeba to jakoś rozwiązać. 

Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Panu Dyrektorowi NZOZ Judyta Zbigniewowi 
Figat, który powiedział, że rozumie wszystkie skargi, które usłyszał od mieszkańców. Pewne 
informacje o zachowaniu dr Zalewskiego dotarły do Dyrektora już wcześniej, ponieważ 
osoby, które obecne są na Sesji były wcześniej ze skargą. 
Dyrektor dodał, że składając ofertę koncepcji medycznej nad mieszkańcami gminy również o 
pewnych rzeczach jeszcze nie wiedział i o tym chciałby powiedzieć. Wspomniane było, że 
przychodnia stara się wywiązać z oferty, która została złożona. Przedstawiciele Rady Gminy, 
którzy obecni byli przy wyborze oferty nalewno pamiętają, że było obiecane, iż jeden lekarz 
będzie obecny co najmniej tyle ile przyjmowała dr Krzemińska. Dyrektor poinformował, że w 
poniedziałek i czwartek przyjmuje dwóch lekarzy, praca placówki często kończy się o 19:30. 
Dyrektor zapytał co się nagle wydarzyło, że potrzebne jest tylu lekarzy i tak dużo godzin 
pracy. Dyrektor dodał, że czas pracy lekarzy jest dwa razy większy niż było to zakładane. 
Doktor dodał, że dyrektor do spraw medycznych wyjaśni pewne podstawowe rzeczy. 
Dyrektor Figat przyznał rację pacjentom co do sposobu zwracania się dr Zalewskiego. 
Dyrektor poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że po zmianie ustawy 
refundacyjnej zaoszczędził 2.000.000,00 zł. Dyrektor obliczył, że na mieszkańcu Gminy 
Kowiesy zaoszczędzone jest 156.000,00 zł za ubiegły rok. Wynika to z tego, że 
poszczególne leki, które do tej pory były refundowane, nie są już refundowane. Dyrektor 
zapytał czy mieszkańcy odczuli tą zmianę? Na pewno nie, dlatego, że recepty wypisywane 
były przez pielęgniarkę cały czas tak samo. Od 1 stycznia pacjenci przychodząc do Ośrodka 
Zdrowia i informując o zapotrzebowaniu na jakiś lek, a bez pomocy komputera nie jest się 
wstanie zweryfikować czy danemu pacjentowi można przepisać lek, który jest refundowany. 
Recepty wypisywane są wyłącznie komputerowo. Dyrektor poinformował, że po zmianie 
ustawy określone jest w jakim przypadku i z jakimi schorzeniami dany lek może być 
refundowany. Dyrektor dodał, że większa część pacjentów z terenu gminy leczona jest na 
obniżenie cholesterolu. Jeżeli pacjentowi wydaje się, że doktor go obraża mówiąc aby schudł 
(być może mówi to w sposób niekulturalny) to w sensie medycznym jest to jeden ze 
sposobów zapobiegania dolegliwościom, a dopiero gdy dieta i sport nie pomogą należy 
zastosować leki. 

Mieszkanka odniosła się do słów Pana Dyrektora i zapytała czy sensowne jest wypuszczenie 
pacjenta z wysokim ciśnieniem do domu, w dodatku przed zbliżającym się weekendem. 

Dyrektor odpowiedział, że nie był świadkiem tego zajścia ale z całą pewnością jeżeli z 
Ośrodku Zdrowia zdarzają się takie przypadki to pacjent przebywa w gabinecie zabiegowym 
gdzie dostaje leki na obniżenie ciśnienia, robione jest EKG oraz trwają konsultacje z innymi 
lekarzami. 

Mieszkanka ponownie przypomniała, że leczy syna 17 lat na osteoporozę doktor ma przed 
sobą całą historię choroby i mieszkanka prosi o skierowanie na badanie moczu, a doktor 
twierdzi że nie widzi takiej potrzeby. Mieszkanka zapytała gdzie jest przychodnia dla dzieci i 
młodzieży, która leczy osteoporozę i chorobę kości. W Łodzi znajduje się Fundacja w której 
leczony jest syn mieszkanki, a badanie krwi i moczu dla dr Zalewskiego nie jest podstawą. 
Mieszkanka zapytała raz jeszcze gdzie ma się udać z leczeniem syna. 
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Głos zabrała Pan Krzysztof Reszka- dyrektor ds. medycznych, który poinformował, że jeżeli 
pacjent potrzebuje porady lub opieki specjalistycznej to zgodnie z przepisami koszty badań 
kontrolnych ponosi poradnia specjalistyczna. 

Mieszkanka powiedziała, że jest to Fundacja. Do tej pory było tak, że badania zlecone przez 
poradnię specjalistyczną były wykonywane w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach, a dr 
Krzemińska wypisywała skierowanie na badania. 

Dyrektor Reszka powtórzył raz jeszcze że przepisy się zmieniły, a przychodnia funkcjonuje 
na podstawie umowy z NFZ. 

Mieszkanka zapytała czy przepisy zmieniły się od stycznia? 

Dyrektor Reszka odpowiedział, że nie, przepisy zmieniły się już wcześniej. 

Mieszkanka powiedziała, że dopóki przyjmowała dr Krzemińska nie było problemu a od 1 
stycznia są problemy. A dr Zalewski nawet nie spojrzał co jest napisane w zleconych 
badaniach. 

Dyrektor Reszka odpowiedział, że część lekarzy nie stosowała się do przepisów, natomiast 
przychodnia Judyta się do nich stosuje. Dyrektor dodał, że nie wiadome jest do końca 
zachowanie dr Zalewskiego ponieważ pacjent w gabinecie przebywa z nim sam. Trzeba 
będzie porozmawiać z lekarzem i ustalić jakiś sposób dalszego postępowania. 

Jedna z mieszkanek powiedziała, że skargi na dr Zalewskiego zgłaszane są już drugi 
miesiąc. 

Dyrektor Reszka odpowiedział, że po to zostało zorganizowane spotkanie żeby ten problem 
jakoś rozwiązać. 

Dyrektor Figat powiedział, że w przychodni przyjmuje trzech lekarzy. W przychodni przyjęta 
jest zasada, że pacjenci przyjmowani są do końca. Przyjęci są wszyscy pacjenci. Część z 
pacjentów rzeczywiście rezygnuje z wizyt gdy widzą, że się długo czeka. Czas, który 
poświęcany jest na wizytę pacjentowi, rzeczywiście jest dużo dłuższy niż było to zakładane, 
ale na początku jest to nieuniknione. 

Mieszkańcy biorący udział w obradach Sesji Rady Gminy zgodnie zapytali czy nie ma 
możliwości zmienić lekarza? 

Dyrektor Zbigniew Figat odpowiedział, że dr Zalewski jest specjalistą medycyny rodzinnej, a 
oprócz tego posiada też inne specjalizacje. Dyrektor dodał, że są osoby, które chętnie leczą 
się u dr Zalewskiego. Natomiast grupa pacjentów niezadowolonych z doktora ma możliwość wybrania dwóch pozostałych lekarzy. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy jest możliwość aby dr Wasilewska przyjmowała w 
wymiarze godzin, w których przyjmuje dr Zalewski a dr Zalewski w takim wymiarze godzin jak dr Wasilewska? 

Dyrektor Krzysztof Reszka odpowiedział, że dr Wasilewska ma stały etat w szpitalu w Skierniewicach na oddziale nefrologicznym i dodatkowo dyżury nocne. 

Mieszkanka Gminy Kowiesy zapytała czy jest możliwość aby w Ośrodku Zdrowia nie 
przyjmował dr Zalewski? 
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Dyrektor Figat odpowiedział, że chciał spotkać się z mieszkańcami, ale w innych 
okolicznościach, mniej więcej po 4 miesiącach pracy, aby można było podsumować jaka jest 
zachorowalność na różne choroby oraz wymienić poglądy kto z czego jest zadowolony a kto 
z czego nie. Dyrektor odpowiedział, że na pewno odbędzie się spotkanie z dr Zalewskim, 
zostanie przejrzana dokumentacja pacjentów o których była mowa. Zostanie dana szansa dr 
Zalewskiemu na to aby ustosunkował się do zarzutów od pacjentów. Dyrektor zaproponował, 
aby dać dr Zalewskiemu szansę i spotkać się za dwa trzy miesiące i zobaczyć czy jest jakaś 
poprawa. Dyrektor powiedział, że dr Zalewski posiada ogromną wiedzę medyczną. 

Mieszkanka zapytała co to za lekarz, który nie wie na jakie schorzenie jest lek, który 
mieszkanka chciała przepisać dla syna. 
Dyrektor Figat odpowiedział, że mieszkanka powinna zauważyć, że syn jest chory na 
chorobę, dla której nie ma nawet poradni w woj. łódzkim. 

Mieszkanka odpowiedziała, że jest taka poradnia ale do lat 18. 

Dyrektor Figat odpowiedział, że w Polsce zarejestrowanych jest 14.000 leków i żaden z 
lekarzy nie jest w stanie ich wszystkich zapamiętać. 

Mieszkanka powiedziała, że gdy była na wizycie u dr Wasilewskiej i powiedziała jaki lek chce 
przepisać to doktor wiedziała do jakich schorzeń służy lek. 
Dyrektor Figat odpowiedział, że dr Wasilewska jest nefrologiem, a gospodarka wapniowa 
wchodzi w zakres nefrologii. Dyrektor dodał, że przyjmuje postulat mieszkańców, rozmawiał 
już z dr Wasilewską i w takie dni kiedy we wtorek ma dyżur, w środę będzie mogła 
przyjechać wcześniej. 
Sołtys Jolanta Kuran powiedziała, że większość mieszkańców Michałowic przepisała się do 
Ośrodka Zdrowia w Białej Rawskiej i jeżeli nie będzie żadnej zmiany związanej z dr 
Zalewskim to większość pacjentów przepisze się do ościennych ośrodków. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał, czy dyrektor posiada dane ilu pacjentów 
zadeklarowanych jest w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach? 
Dyrektor Figat odpowiedział, że w styczniu było zadeklarowanych 2180 pacjentów. 
Radny powiedział, że dr Krzemińska miała zadeklarowanych 2450 pacjentów i jeżeli będzie 
się dyrektor upierał przy dr Zalewskim to nigdy nie dojdzie się do liczby pacjentów, których 
miała dr Krzemińska. 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Brzeziński, który powiedział, że 
uzyskane dyplomy o niczym nie świadczą. Może dr Zalewski nie chce nam udostępnić swojej 
wiedzy. Wiceprzewodniczący zdaje sobie sprawę, że dyrektor od razu nie może podjąć 
decyzji o zwolnieniu doktora, bo byłoby to nieuczciwe. Doktor Zalewski również powinien 
uczestniczyć w sesji i powinny być wysłuchane obie strony. 

Dyrektor Figat odpowiedział, że najlepiej byłoby gdyby dr Zalewski uczestniczył w dzisiejszej 
Sesji Rady Gminy, ale nie był zaproszony. Co prawda dyrektor ds. medycznych również nie 
był zaproszony, ale dyrektor Figat poprosił aby uczestniczył w sesji i wytłumaczył np. 
dlaczego tak długo schodzi się w gabinecie lekarskim. 

Dyrektor Reszka chciałby poruszyć temat, który zgłaszany był w rejestracji przychodni a nie 
poruszono go w dniu dzisiejszym. Chodzi o przepisywanie leków refundowanych z innych 
poradni specjalistycznych. Lekarze świadczący usługi w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 
mają zamkniętą drogę do przepisywania tych leków bez odpowiednich zaświadczeń z 
poradni specjalistycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada obowiązek aby raz na 12 
miesięcy posiadać pisemne zaświadczenie. Bez tego zaświadczenia nie mogą być wypisane 
pacjentowi leki refundowane i stąd często w rejestracji były spory dlaczego pacjent nie może 
otrzymać recepty na lek refundowany z innej poradni specjalistycznej. 
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Dyrektor Figat dodał, że pacjenci byli przyzwyczajeni również do tego, że recepty były 
wypisywane po uprzednim zadzwonieniu do recepcji. W chwili obecnej jest absolutnie 
niedopuszczalne wypisywanie recept przez pielęgniarkę, musi zrobić to osobiście lekarz, a 
ponadto pacjent powinien zgłaszać się do lekarza raz na trzy miesiące. Dyrektor odniósł się 
do kwestii wypisywania recept. Większość pacjentów życzy sobie aby recepty wypisywane 
były z odroczonym terminem wykupu, ale może być wypisana recepta jedna od razu z np. 
trzema opakowaniami leku. 

Mieszkanka powiedziała, że nie wszystkich stać aby od razu wykupić wszystkie leki. 
Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała, że był podawany przykład, że pacjentka 
chciała aby wszystkie leki zostały wypisane i wykupione od razu a dr Zalewski wypisał 
recepty z odroczoną datą wykupu. 

Dyrektor Figat odpowiedział, że jeżeli pacjent sam nie zgłosi, że chce wykupić wszystkie leki 
od razu to czasami lekarz jest w stanie zapomnieć aby zapytać jak mają być wypisane 
recepty i pacjent wychodzi niezadowolony z gabinetu. 

Radny Ireneusz Bedełek powiedział, że był u dr Zalewskiego, uprzednio wcześniej 
powiadomił o tym, że chce wykupić wszystkie leki od razu a i tak dostał trzy recepty z 
odroczonym terminem wykupu. 

Dyrektor Reszka odpowiedział, że zostanie to wyjaśnione z doktorem, bo tak nie powinno 
być. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Brzeziński powiedział, że przyczyną dzisiejszego 
spotkania jest niekompetencja dr Zalewskiego, który w zły sposób postępuje z pacjentami. 

Dyrektor Figat dodał, że zobowiązuje również umowa, która została podpisana z dr 
Zalewskim a w chwili obecnej nie ma innego lekarza na zastępstwo. 

Radny Mariusz Antos zapytał jaką opinię w innych przychodniach ma dr Zalewski. 

Dyrektor Figat odpowiedział, że z dr Zalewskim niestety nie współpracował wcześniej 
natomiast dyrektor nie znał ani jednej negatywnej opinii na jego temat. Dr Zalewski został 
polecony przez dobrego lekarza z Rawy Mazowieckiej. 

Radna Dorota Powązka powiedziała, że dr Zalewski podczas wizyty w Ośrodku Zdrowia 
prosi aby pacjent zrobił takie i takie badanie, doktor ma aparat i przyjmuje w tym i w tym 
miejscu. Może problem znajduje się właśnie tu, że dr Zalewski chce szerzyć swoją praktykę 
prywatną. 

Dyrektor Figat odpowiedział, że dr Zalewski ma bardzo dobry aparat USG, ale w chwili 
obecnej aparat znajduje się w Ośrodku Zdrowia i jest nierozpakowany. Dyrektor dodał, że 
mniej więcej znane jest już stanowisko mieszkańców i na następną sesję przybędziemy z dr 
Zalewskim. 

Głos zabrał Pan Wójt, który zwrócił się z pytaniem do dyrektor Zbigniewa Figat i zapytał czy 
jest szansa (tak jak wnioskowali mieszkańcy), aby zwiększyć godziny przyjęć przez pediatrę 
np. nie dwie godziny tylko trzy czy cztery, jeżeli jest taka możliwość lub jakiś dodatkowy 
dzień w tygodniu. Drugie pytanie brzmiało czy aż tak długiego czasu trzeba aby rozwiązać 
sprawę dotyczącą dr Zalewskiego (gdy Pan Wójt rozmawiał wcześniej z dyrektorem Figatem 
nie wiedział o którego lekarza chodzi, dopiero na zebraniu w jednym z sołectw został 
poruszony ten temat. Część pacjentów, którzy nie mają samochodów, są w podeszłym wieku 
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lub nie mają uprawnień do kierowania samochodem lub jeszcze z innych względów są 
skazani na Ośrodek Zdrowia w Kowiesach i chcielibyśmy aby byli przyjmowani w sposób 
godny. 

Dyrektor Figat odpowiedział, że z tego co mu wiadomo dr Zalewski pracował w przychodni 
Verbena w Rawie Mazowieckiej w małym wymiarze czasu. 

Pan Wójt odpowiedział, że dr Wasilewska w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach również pracuje 
w małym wymiarze czasu pracy a nikt nie powiedział na Panią doktor złego słowa, tak samo 
jak na dr Budzyńską, która w Ośrodku przyjmuje jeszcze mniej. 
Pan Wójt powiadomił, że następna Sesja Rady Gminy odbędzie się na koniec marca, na 
którą na pewno zaprosimy Pana Dyrektora oraz dr Zalewskiego. Może warto byłoby 
pomyśleć nad zmniejszeniem godzin przyjęć przez doktora, a znaleźć kogoś kto spełnia 
oczekiwania przynajmniej ludzkie. 

Dyrektor Figat odpowiedział, że zobowiązuje się do tego, aby pomyśleć pod tym kątem. 
Tych z Państwa, którzy nie są zadowoleni i którzy myślą o tym aby przepisać się do innej 
przychodni to do momentu rozwiązania sprawy z dr Zalewskim mogą Państwo korzystać z 
przychodni w Skierniewicach 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Dyrektorowi 
Zbigniewowi Figat oraz Dyrektorowi Krzysztofowi Reszka za udział w Sesji Rady Gminy. 
Przewodnicząca zapytała czy ktoś chciałaby jeszcze zabrać głos. 

Głos zabrał Pan Wójt, który powiedział, że z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zostało 
ustalone, że zostanie zorganizowane spotkanie z Paniami i Panami sołtysami w dniu 17 
marca o godz. 12:00 i zwrócił się z prośbą aby na spotkaniu była duża frekwencja. Na 
spotkaniu omówione zostaną tematy zasad i warunków składania wniosków w programie 
,,Młody rolnik" oraz wypełnianie wniosków dot. dopłat bezpośrednich na 2014 rok. 
Radna Iza Wieczorek zapytała czy można powiadomić mieszkańców o tym spotkaniu? 
Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli zajdzie potrzeba zorganizowania takiego spotkania z 
mieszkańcami osoba z Ośrodka Doradztwa Rolniczego na tym spotkaniu ustali z 
poszczególnymi sołtysami terminy spotkań. 

Ad.11 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXXVII 
Sesji Rady Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 15.1 O 

Protokołowała: 

Ed~czyk 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Kowiesy 

/-/ Barbara Kowalska 
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