Protokół z XXXV/II Sesji Rady

Gminy Kowiesy w dniu 27 marca 2014 roku

PR OT OKÓŁ Nr XXXVlll/2014
z XXXVIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Kowiesy
Początek

Sesji godzina

Zakończenie

Sesji godzina

Ustawowy stan radnych
Faktyczny stan radnych

13:20
16:15
15
13

uczestniczyło 13 radnych według załączonej listy obecności - nieobecni
Elżbieta Adamczyk oraz radny Ireneusz Bedełek (załącznik nr 1 do protokołu),

W sesji

byli: radna
ponadto w
sesji uczestniczyli pani Maria Cygan - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, Ewa
Pawlak - Radna Powiatu Skierniewickiego (załącznik nr 2) oraz Pani Krystyna Ozga Poseł
na Sejm RP.

W sesji udział wzięli:
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy
Pani Teresa Słoma - Sekretarz Gminy
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy
Pani Janina Powązka - Inspektor UG
Pani Halina Sikorska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Pan Zbigniew Figat - Dyrektor NZOZ Judyta (pkt 16 obrad)
Pan Krzysztof Reszka - Dyrektor ds. medycznych (pkt 16 obrad)
Pan Cezary Zalewski - specjalista medycyny rodzinnej w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach
(pkt 16 obrad)
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
ponieważ na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych.

obrady

są

prawomocne,

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 Poseł na Sejm RP Pani Krystyny Ozga na temat działalności poselskiej na
rzecz polskiego rolnictwa.
6. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Kowiesy w 2013 r.
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy w 2013 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach
w 2013 roku.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata
2014-2016.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy na 2014 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i budżetu Gminy Kowiesy na 2014 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu
użytkowego z dotychczasowym najemcą.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Woli

Pękoszewskiej.

15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Informacja Zbigniewa Figata dyrektora NZOZ Judyta oraz dr Cezarego Zalewskiego
specjalisty medycyny rodzinnej w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach na postawione kwestie
przez mieszkańców podczas Sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego b.r.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych,
13 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał
się od głosu. Porządek został przyjęty 13 głosami.

Ad.4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy z
dnia 27 lutego 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 13 radnych,
nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty 13

głosami.

Ad. 5
W punkcie tym Przewodnicząca oddała głos Poseł na Sejm Pani Krystynie Ozga, która
poinformowała o działalności poselskiej na rzecz polskiego rolnictwa.
Na wstępie pani poseł serdecznie wszystkich powitała oraz powiedziała, że cieszy się ze
spotkania z zaprzyjaźnioną gminą. Pani poseł poinformowała, że w dniu 26 marca b.r. na
zaproszenie druhów z OSP Turowa Wola uczestniczyła w zebraniu strażackim. Pani poseł
powiedziała, że od lat funkcjonuje we władzach powiatowych, wojewódzkich, krajowych
Związków Ochotniczych Straży Pożarnych. Pani poseł zastanawiała się czy ma uczestniczyć
w zebraniu, ale uznała, że nie tylko łatwe sprawy powinny być obszarem zainteresowań ale
również trudne problemy. W spotkaniu udział wzięli również Wójt Gminy, Przewodnicząca
Rady Gminy oraz Prezes Zarządu Gminnego Maria Odziemkowska. Pani Krystyna Ozga
dodała, iż myśli, że konflikt w straży za parę tygodni będzie zupełną historią. Konfliktem,
który powstał niedawno jest afrykański pomór świń, który nigdy w Polsce w ostatnim czasie
nie zafunkcjonował. Znaleziono dwa dziki, ale nikt tak naprawdę nie wie jak te dziki znalazły
się na danym terenie. Niestety spowodowały one, że Polska przez wiele tygodni a nawet
miesięcy będzie odczuwała brak zbytu produktów mięsnych i mięsa wieprzowego. Pokłosiem
tego wszystkiego na pewno jest też sytuacja, która zadziała się na Ukrainie i to że
przedstawiciele rządu integrowali się z sytuacją naszych sąsiadów, co na pewno nie
podobało się Putinowi i władzom Rosji. Na pewno Polacy ubolewają nad faktem, że
zostaliśmy potraktowani przez Rosję w taki sposób, że zostało nałożone embargo na eksport
naszych produktów mięsnych. Embargo w chwili obecnej rozszerzyło się na inne produkty
mięsne np. na wołowinę. Trwa również oczekiwanie na to jak będzie wyglądał w sezonie
letnim eksport owoców miękkich lub produktów mleczarskich. Zastanawiające jest czy
embargo nie sięgnie również tych produktów. Błędem było wprowadzenie 300 km strefy
buforowej od miejsca znalezienia dzika. Powinna być to odległość 30 km. Gdyby nie
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rygorystyczne stanowisko Brukseli na pewno do tych strat by nie doszło. Pani poseł dodała,
że na pewno wszystkim politykom zależy na tym aby polski rolnik miał godziwe dochody.
Pani poseł powiedziała, że niezrozumiałą sprawą jest, że opozycja przekazuje rolnikom oraz
mieszkańcom informacje, które są nieprawdziwe. Ostatnio w Kościołach niektórzy księża
otrzymali informację od polityków, że Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Platforma
Obywatelska chcą prywatyzować oraz sprzedawać lasy państwowe. Pani Krystyna Ozga
uważa, że jest to przedwyborcza gra, ponieważ wiadomo, że 25 maja są wybory do euro
parlamentu, natomiast 16 listopada są wybory samorządowe. Pani Poseł oświadczyła, że nie
słyszała aby ktokolwiek z polityków wnioskował o prywatyzację lasów. Konstytucja RP
zapewnia swoimi zapisami wyraźny status lasów polskich. Pani poseł poinformowała, że
Polskie Stronnictwo Ludowe, aby wzmocnić zapisy w Konstytucji RP proponuje kolejne
zapisy, które zostały złożone do Laski Marszałkowskiej.
Pani Krystyna Ozga poinformowała, że tegoroczny budżet zaproponowany przez Ministra
Finansów na 2014 rok nie proponował żadnych środków na wzmocnienie działań
samorządów w zakresie przebudowy i modernizacji dróg. W poprzedniej kadencji środki
znalazły się w budżecie państwa na tzw. Schetynówki gdzie można było się ubiegać o 50%
wsparcie do modernizacji lub budowy dróg. W ubiegłym okresie pani poseł pełniła funkcję
Wicewojewody i również współpracowała z Gminą Kowiesy i wspierała wnioski, które były
składane przez Gminę. Środków nie wystarczało dla wszystkich, ale na pewno bardzo dużo
dróg zostało wspartych dofinansowaniem. Ponieważ w projekcie budżetu Minister Finansów
nie zaproponował żadnych środków na kontynuację dotacji w zakresie Schetynówek, Polskie
Stronnictwo Ludowe oświadczyło, że nie podpisze budżetu co groziło wyjściem z koalicji. W
związku z powyższym Pan Premier Donald Tusk zaproponował rozwiązanie, żeby z lasów
państwowych wziąć kwotę w 2014 roku - 850.000.000,00 zł i roku 2015 również
850.000.000,00 do budżetu państwa i z tych właśnie środków 650.000.000,00 zł
przeznaczyć na wsparcie samorządów w zakresie budowy i przebudowy dróg. Pani poseł
uważa, że pracownicy lasów państwowych również uczęszczają tymi drogami.
Następną sytuacją jaka zadziała się w Sejmie jest protest matek dzieci niepełnosprawnych,
które wymagają szczególnej opieki. W związku z tą sytuacją Pan Premier zaproponował
zdjęcie z tych 650.000.000,00 zł, 150.000.000,00 zł i przeznaczenie ich na wsparcie oraz
wyjście naprzeciw wnioskom i oczekiwaniom ze strony rodziców protestujących.
poseł dodała, że obecne czasy są bardzo trudne.
poseł poinformowała, że pracuje również w
rozważane są sprawy, żeby w przypadku napływu

Pani
Pani

Komisji Spraw Wewnętrznych gdzie
uchodźców zza wschodniej granicy
przyjąć te osoby. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w tej chwili tworzy miejsca gdyby zaszła
sytuacja, że uchodźcy z Ukrainy chcieliby w trudnej dla nich sytuacji prosić o tzw. azyl. Na
wypadek takiej sytuacji również muszą zostać zabezpieczone środki w budżecie państwa.
Pani Krystyna Ozga zwróciła również uwagę na „rozdanie" środków Unii Europejskich.
Mowa będzie o środkach budżetowych w latach 2014-2020 dla polskiej wsi. Środków na
rozwój rolnictwa w nowym finansowaniu jest znacznie mniej. Wiadomo, że budżet w Unii
Europejskiej uchwala się raz na 7 lat. Zakończyło się pierwsze rozdanie, jest to rok 20072013, a teraz rozpoczynamy nowe na lata 2014-2020. Pani poseł poinformowała, że w latach
2007-2013 z budżetu Unii Europejskiej na polską wieś trafiło 21,8 mld euro w formie dopłat
bezpośrednich. Na lata 2014-2020 na dopłaty bezpośrednie wynegocjowano kwotę 23,7 mld
euro. Natomiast z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki finansowe trafiły również
do Gminy Kowiesy w formie rozbudowy świetlic wiejskich. Z programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na skalę krajową w poprzednim rozdaniu było 17,4 mld euro, natomiast na lata
2014-2020 będzie to kwota 18,7 mld euro. Łączna suma jaka została wydana na polską wieś
w latach 2007-2013 to 39,2 mld euro, a na lata 2014-2020 została wynegocjowana kwota
42,4 mld euro. Na pewno chcielibyśmy aby kwota była większa, ale w Unii Europejskiej też
są członkowie innych państw i fundusze trzeba rozdysponować sprawiedliwie. Polska
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zajmuje 3-4 miejsce pod względem wielkości środków jakie wykorzystujemy z Unii
Europejskiej.
Pani poseł poinformowała również, że ministerstwo proponuje, po wcześniejszym uzyskaniu
zgody z Brukseli, bezpośrednie dotacje dla spółek wodnych czego w poprzednim rozdaniu
nie było. Spółki wodne za dotację unijną będą mogły kupować maszyny i sprzęt niezbędny
do wykonywania prac melioracyjnych. Pani poseł dodała, że ma swój mały udział w
negocjacjach dot. tego, żeby Koła Gospodyń Wiejskich również mogły być beneficjentem
bezpośrednim środków zewnętrznych na aktywizację obszarów wiejskich. Do tej pory było
tak, że Koła Gospodyń Wiejskich jako Związek Kółek i Organizacji Rolniczych, nie miały
możliwości sięgnięcia po te środki. Zaczęły się tworzyć stowarzyszenia aktywnych kobiet
pod
różną nazwą, żeby po te środki można było sięgnąć. Środki unijne przewiduje się również dla
młodych rolników, którzy rozpoczynają pracę. Przewiduje się środki jeżeli np. rolnik ma wiek
emerytalny i np. przez 6 lat będzie pracował na niewielkim gospodarstwie i uzyska dochód, a
nie będzie chciał przekazać gospodarstwa np. ze względu na dopłaty bezpośrednie, rozważa
się, żeby dać takim rolnikom szanse na wcześniejsze przekazanie gospodarstwa
(np.
sprzedać lub przekazać rodzinie) z możliwością uzyskania rekompensaty
dopłat
bezpośrednich za okres utracony. Na chwilę obecną takie są propozycje ministerstw
a.
Przewiduje się również duże wsparcie dla warzywników i sadowników w formie dotacji na
zakładanie szkółek krzewów owocowych (np. malin, śliwek, agrestu, porzeczki) oraz
na
zakładanie szkółek sadowniczych. Unia Europejska będzie miała 3 miesiące na aby podjąć
decyzję czy przeznaczyć środki unijne na w/w zadania. Pani poseł powiedziała, że po
tych
trzech miesiącach postara się przyjechać z gotowymi materiami i informacjami.
Pani Krystyna Ozga dodała, że są przypadki kiedy jest potrzeba konkretnego rozwiązania
danego problemu, ale o rozwiązaniu problemu decyduje parlament. Przykładem może być
walka o dopuszczenie uboju rytualnego zwierząt, ale niestety PiS nie poparł wniosków
rolników. Sprawa została w sejmie przegrana. W związku z czym są protesty rolników i
hodowców bydła bo twierdzą że zamknięto im dochody, ze względu na ograniczenie zbytu
bydła.

Pani poseł poinformowała, że w Sejmie jest tylko 28 posłów PSL. Zbliżają się wybory do euro
parlamentu. Obecnie w euro parlamencie pracuje 51 posłów i w wyborach 25 maja też
będziemy wybierali 51 posłów w tym tylko 4 pracuje z PSL. Pani poseł dodała, że bardzo
chciałaby aby w euro parlamencie było trochę więcej posłów z Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Pani poseł powiedziała, że nie chce kandydować do euro parlamentu i nie
chciała być ujmowana na liście, ale nie uzyskała zgody na to aby nie umieszczać jej na niej.
Pani Krystyna Ozga powiedziała, że od 30 lat jest w tej samej partii, jest z nią związana,
pracuje dla polskiej wsi i dalej będzie tak pracować. Kampania nie będzie widoczna
ponieważ jest bardzo krótki czas, ale gdyby można było oddać głos na skromną osobę pani
poseł, na pewno byłaby bardzo wdzięczna.
Pani Krystyna Ozga podziękowała za wysłuchanie i jeżeli będą pytania bardzo chętnie na nie
odpowie.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Pani poseł na Sejm RP Krystynie Ozga za
wszystkie starania na rzecz polskiego rolnictwa, na rzecz straży i Kół Gospodyń Wiejskich
oraz za działania na rzecz Gminy Kowiesy i życzyła wszelkich sukcesów w nadchodzących
wyborach do euro parlamentu.

Radna Dorota Powązka zwróciła się z pytaniem do Pani poseł Krystyny Ozga i zapytała jak
PSL odnosi się do podatku dochodowego i na reformę KRUS-u.
Pani poseł powiedziała, że rzeczywiście nie poruszyła w/w tematów i dziękuje za te pytania.
Podatek dochodowy miał być wprowadzony w roku bieżącym. Minister Kalemba zrobił
wszystko aby przekonać Premiera i Radę Ministrów, aby odstąpić od podatku dochodowego.
Pani poseł nie może powiedzieć co w tej sprawie będzie za 2-3 lata, ale na pewno w tym
roku i w przyszłym roku podatek dochodowy nie będzie wprowadzony. Zasługę można
przypisać partii w której jest pani poseł. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę KRUS-u to osoby,
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które mieszkają w mieście uważają, że budżet państwa ponosi zbyt duże obciążenie na
dopłatę do wsi w formie KRUS-u. Dyskusja na temat KRUS-u w sejmie ucichła. Polskie
Stronnictwo Ludowe powiedziało, że jeżeli rząd próbowałby iść w kierunku likwidacji KRUS
to PSL zastrzegło, że wyjdzie z koalicji. Pani poseł powiedziała, że likwidacja KRUS-u nie
będzie miała miejsca a na ten czas podatek dochodowy nie zostanie nałożony na rolników.
Przewodnicząca
głosu

Rady Gminy podziękowała za odpowiedź Pani Krystynie Ozga i udzieliła
Panu Wójtowi.

Pan Wójt podziękował Pani poseł za dotychczasową współpracę i pomoc dla Gminy Kowiesy
w różnych sprawach. Pan Wójt powiedział, że teraz największym problemem jest oświetlenie
SB. W tej sprawie z Panią poseł Dorotą Rutkowską Pan Wójt był w lutym u Sekretarza Stanu
Pana Zbigniewa Rynasiewicza w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. To właśnie pan
Rynasiewicz odpowiada za drogi krajowe a tym samym za ich oświetlenie. Obiecano, że w
ciągu czterech miesięcy powstanie ustawa, która rozwiąże ten problem. Minęło już półtora
miesiąca a na stronie internetowej projektu ustawy nie widać.
Pan Wójt dodał, że czas się zbliża a licznik na drodze SB cały czas bije. Na dzień dzisiejszy
w skali roku kwota za oświetlenie uliczne przy trasie SB wyniosła 246.000,00 zł. W spotkaniu
w lutym uczestniczył również Pan pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad ale następnego dnia odwołano go ze stanowiska. W Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju korzystamy z pomocy Sekretarza Stanu, który jest z PSL i
odpowiada za PKP, ponieważ pisząc do PKP w sprawie modernizacji linii kolejowej CMK
zadziałano w ten sposób, że zmienili się dyrektorzy projektów.
Pan wójt dodał, że niektórzy euro posłowie i senator walczą w gminie Rawa Mazowiecka z
biogazownią (gdzie nasi rolnicy sprzedawali również kiszonkę kukurydzy), ponieważ części
osób się to nie podoba. Jeżeli wyborcy pozwolą na „brudną'' politykę tzn. żeby dla sławy
zniszczyć coś co działa i korzysta z tego dużo osób, to my jako kraj nigdy nie będziemy się
rozwijać.

Pan Wójt powiedział, że ma nadzieję, że Panie i Panowie sołtysi oraz Państwo radni
przedstawią omawiane sprawy swoim mieszkańcom, ponieważ to spotkanie było właśnie w
tym celu zorganizowane i zadbają o to aby frekwencja na wyborach do euro parlamentu w
dniu 25 maja była większa.
Następnie głos zabrała pani poseł Krystyna Ozga, która powiedziała, że jeżeli chodzi o
sprawę oświetlenia ulicznego przy drodze SB to ze Skierniewic jest trójka posłów i każdy na
pewno w sprawę się włączy. Bardzo dobrze, że zostały poczynione starania o których mówił

Pan Wójt, ale nigdy nie jest za dużo wsparcia i tworzenia tzw. lobbingu. Pani poseł
powiedziała, że poprosiła by o pismo, które zostało skierowane odnośnie oświetlenia trasy
SB i pani poseł podejmie wsparcie do tych działań, które zostały już poczynione. Pani poseł
poinformowała, że w dniu dzisiejszym w Piotrkowie Trybunalskim jest Minister Gospodarki i
jeżeli Pan Wójt sobie życzy, Pani poseł może zorganizować bezpośrednie spotkanie z
premierem Piechocińskim.
Pani Krystyna Ozga poruszyła również temat straży pożarnych w Polsce. Straże w Polsce
mają 7% Vat na zakup sprzętu, samochodów itp. W parlamencie jest zespół poselski,
którego Pani poseł jest wiceprzewodniczącą. Utworzono go w 2003 r. i liczył 100 posłów,
obecnie jest ich 138. Unia Europejska „dopatrzyła się", że Polska ma 7% VAT na zakup
sprzętu, a inne kraje 22-23% VAT-u. W związku z powyższym Unia Europejska wystąpiła do
polskiego rządu o dostosowanie się do prawa europejskiego. Wiadomo, że po tak znacznej
podwyżce VAT koszt zakupu sprzętu itp. znacznie wzrośnie.
Pani poseł poruszyła również temat biogazowni. Biogazownia była pasją premiera Pawlaka,
który szedł w kierunku takim, aby rolnicy mogli zbywać swoje produkty. Pani poseł
powiedziała, że jeżeli powstaną biogazownie to przede wszystkim wzmocnimy się
energetycznie (uniezależnimy się od importu) ale jednocześnie stworzymy rynek możliwości
zbytu dla rolników produkcji własnej. Pani poseł dodała, że gdy pełniła funkcję wojewody
wspierała biogazownię, która powstała w Rawie Mazowieckiej bo pani poseł uważała, że
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znajduje się ona w dobrym miejscu i wokoło rolnicy w jakiś sposób będą mogli
współpracować. Pani poseł dodała, że nie wie dlaczego PiS uważa, że ta Biogazownia nie
powinna funkcjonować, nie powinno jej być. Burmistrz miasta, Starosta jak również Wójt

Gminy Rawa Mazowiecka wyznaczyli strefy do takich inwestycji oraz wskazali teren.
Marszałek województwa wszystko zaakceptował. Pani poseł dodała, że na budowę
biogazowni zostały pozyskane dotacje z budżetu państwa.
Na koniec pani Krystyna Ozga powiedziała, że jest kilka projektów nad którymi pracuje a
mianowicie pani poseł chce wrócić do profilaktyki kobiecej ale również i profilaktyki dla
mężczyzn oraz dla młodzieży. W profilaktyce dla młodzieży skupienie będzie polegało
głównie na zapobieganiu wadom postawy.
Pani poseł podziękowała, za poświęcony czas oraz za zaproszenie.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za wypowiedź Pani poseł oraz zarządziła
15minutową 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.

I.

Z zakresu zadań inwestycyjnych:
1. Złożony przez Urząd Gminy Kowiesy wniosek o płatności zadania: Nadbudowa i
przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli do
Urzędu Marszałkowskiego, został sprawdzony i zaakceptowany. Urząd Marszałkowski w
Łodzi przesłał zlecenie do agencji płatniczej o przekazanie gminie Kowiesy kwoty ponad
190.000,00 zł z tytułu zrealizowania umowy. Składam gorące podziękowania dla Pań
realizujących to zadanie:
Pani Teresie Słoma - Sekretarz Gminy
Pani Beacie Heleniak - Skarbnikowi Gminy
Pani Annie Gwardyńskiej - Specjalistce ds. zamówień publicznych i planowania
przestrzennego
2. W dniu 17 marca złożyłem wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na
dofinansowanie budowy sieci wodociągowej
w miejscowościach Paplinek, Lisna,
Chrzczonowice w ramach ogłoszonego naboru wniosków z działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej" obiętego PROW na lata 2007-2013.
3. Została zerwana umowa z projektantem „Renowacji zbiornika małej retencji w
Michałowicach". Odebraliśmy mapy do celów projektowych i rozpoczęliśmy poszukiwanie
wykonawców dokumentacji na ten zbiornik. W przyszłym tygodniu mamy się spotkać z
dwoma potencjalnymi wykonawcami.
li. Sprawy bieżące:
1. Wspólnie z komisją drogową dokonaliśmy objazdu dróg gminnych i lokalnych w
dniach 6 i 11 marca. Zostało rozdysponowanie 75 samochodów pospółki żwirowej.
2. W dniu 28 lutego o godz. 16°0 w świetlicy wiejskiej w Paplinie odbył się Gminny
Dzień Kobiet. Zaproszone zostały Panie:
- radne, sołtyski
- pracujące w Urzędzie Gminy, Gminnej Bibliotece Publicznej, Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej, Gminnym Zespole Oświaty;
- dyrektorki szkół
Wstępy artystyczne zapewnił gminny kabaret Banialuka. Organizacją uroczystości i
konkursów było KGW Paplin, którym bardzo dziękuję za gościnność.

6

Protokół z

XXXVIII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 27 marca 2014 roku

Zakończyły

się zebrania sprawozdawcze w jednostkach ochotniczych straży
na terenie gminy. Ostatnie odbyło się 1 marca w OSP Lisna, w której
powstała drużyna kobieca i liczy 9 kobiet.
4. W miesiącu lutym zostały złożone 244 wnioski na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Kwota
zwrotu według wydanych decyzji wynosi 116.677,00 zł. Jest to 24,84% całego
rocznego limitu dla rolników gminy Kowiesy.
5. W dniu 5 marca w świetlicy w Woli Pękoszewskiej odbył się gminny konkurs wiedzy
pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy.
Po napisaniu testu uczestnicy konkursu zostali zapoznani ze sprzętem pożarniczym
w OSP Wola Pękoszewska przez Prezesa Marka Wróblewskiego.
6. Została podpisana umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Skierniewicach na
organizację robót publicznych w Urzedzie Gminy Kowiesy dla pracownika
gospodarczego na okres 6 m-cy. Jeżeli uda się wygospodarować oszczędności w
Urzędzie Pracy to od połowy kwietnia otrzymamy następną osobę.
7. W przejętym budynku w Wędrogowie posiadamy do sprzedaży dwa agregaty
chłodnicze, które zostały wycenione przez Pana Rossę z Rawy Mazowieckiej.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Zofii Jakubiak.
8. W dniu 12 marca w tutejszym Urzędzie spotkałem się z Panem Wojciechem Lis
przedstawicielem firmy Polskie Parki Wiatrowe z Malborka w sprawie lokalizacji
wiatraków na terenie Gminy Kowiesy. Cały proces przygotowania takiej inwestycji to
4-5 lat z uwagi na roczną obserwację lotu ptaków i nietoperzy, pomiary siły i
kierunków wiatru. Zmiany studium uwarunkowani i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
9. Złożony w ubiegłym roku wniosek do Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie
budowy szkolnego placu zabaw przy szkole Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Kowiesach został oceniony pozytywnie, jest na 17 miejscu listy
zatwierdzonej na dofinansowanie przez Wojewodę Łódzkiego. Jest to kwota
62.000,00 zł.
1O. W spotkaniu Pań i Panów sołtysów w dniu 17 marca w Sali konferencyjnej Urzędu
Gminy wzięło udział 19 osób. Informacje przekazane przez przedstawiciela ODR
Bratoszewice przydadzą się Państwu w działalności sołtysa oraz w życiu prywatnym.
11. Brałem udział w uroczystym otwarciu ekopracowni w Publicznym Gimnazjum w
Jeruzalu w dniu 14 marca. Pracownia ta powstała przy większościowym udziale
środków finansowych WFOŚiGW w Łodzi. Gmina Kowiesy złożyła w ubiegłym roku
wniosek do konkursu ogłoszonego przez Fundusz. Wniosek był dobrze przygotowany
otrzymał dużą liczbę punktów i dzięki temu otrzymaliśmy dofinansowanie. Dziękuję
Pani Marii Cygan i Pani Ewie Pawlak za umiejętne napisanie wniosku.
12. W dniu wczorajszym odbyła się kontrola z WFOŚiGW w Łodzi naszego wniosku na
usuwanie z posesji składowych wyrobów azbestowych. Kontrola przebiegła bardzo
sprawnie i bez uwag. W miesiącu kwietniu jest szansa podpisania umowy na
dofinansowanie tego zadania w 98% kosztów.

3.

pożarnych

Ili. Wyjazdy służbowe:
1. W dniu 3 marca brałem udział w spotkaniu starostów, burmistrzów i wójtów z
powiatów: rawskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego w sprawie opracowania
wspólnego wniosku do nowego programowania RPO woj. Łódzkiego. Projekt
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otrzymałby nazwę

„Projekt kluczowy rozwoju rolnictwa na tym terenie w oparciu o
dobre drogi Powiatowe i Gminne łączące się z węzłami na drogach S-8".
2. Brałem udział w szkoleniu organizowanym przez „Wspólnotę" w Łodzi w zakresie
arkuszu organizacyjnego jednostek oświatowych - planowanie, weryfikowanie i
zatwierdzanie. Szkolenie było bardzo interesujące i przeciągła się do godz. 16;m.
3. W dniu 17 marca brałem udział w spotkaniu zorganizowanym przez V-ce Wojewodę
Łódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim, burmistrzów, wójtów z woj. Łódzkiego z
przedstawicielami PKP PLK S.A z Warszawy w sprawie modernizacji CMK.
Na spotkaniu zostały przedstawione przez samorządy miast i gminy problemy
związane z modernizacją CMK na które gminy nie otrzymują odpowiedzi. Ponieważ
dyrektor projektu PKP PLK S.A jest od dwóch tygodni na tym stanowisku, ustaliliśmy
że do końca marca wszystkie samorządy prześlą pisemnie podnoszone kwestie, a
Pan Dyrektor przekaże nam pisemne odpowiedzi do końca kwietnia 2014 r. i jeżeli
odpowiedzi będą nie do przyjęcia przez wnioskodawców, mamy pisemnie o tym
powiadomić V-ce Wojewodę, który podejmie się negocjacji. Spotkanie to odbyło się z
naszej inicjatywy i na nasz pisemny wniosek z grudnia 2013 r. Początek spotkania był
nagrywany przez TVP-3 Łódź.
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. 7
W punkcie tym Pani Janina Powązka - inspektor UG przedstawiła sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy
w 2013 roku (załącznik nr 3 do protokołu) i sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy w 2013 roku (załącznik nr 4 do protokołu).
Radni nie mieli żadnych pytań do przedstawionego sprawozdania. Pani Przewodnicząca
podziękowała pani inspektor za przedstawienie sprawozdania i przeszła do kolejnego punktu
obrad.

Ad.8
W punkcie tym Pani Halina Sikorska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach
przedstawiła w formie prezentacji sprawozdanie z działalności GBP w Kowiesach za 2013
rok (załącznik nr 5 do protokołu).
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania i nie mieli żadnych pytań
wobec czego Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania
rodziny na lata 2014-2016. Z uwagi na fakt iż przedmiotowa uchwała została omówiona na
Komisjach Rady Gminy w dniu 26 marca ponownego omawiana nie dokonywano. W/w
uchwała została pozytywnie zaopinionowana na posiedzeniu Komisji.
Radni nie zgłosili żadnych uwag do 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.10
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Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu Opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy na 2014
rok. Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Wójt, który poinformował, że z dniem 1
stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o
ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz. U. z 2011 r.
Nr 230, poz. 1373).
Celem nowelizacji jest zapewnienie pełniejszej ochrony zwierząt. Służyć ma temu przede
wszystkim poszerzenie katalogu czynów uznawanych za znęcanie się nad zwierzętami oraz
doprecyzowanie regulacji dotyczących postępowania ze zwierzętami bezdomnymi. W
związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, zmieniony został art. 11 a, który
zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań ma na celu
zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy Kowiesy, a tym samym
zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy. Projekt Programu został przekazany
do zaopiniowania:
1. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Skierniewicach - nie dostaliśmy jeszcze opinii,
2.Organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt- Fundacja „Lex
Nova", Miłosice, ul. Główna 21, 55-220 Jelcz Laskowice - negatywna opinia
3.Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na terenie Gminy KowiesyKoła Łowieckie - nr 5 „Gospodarz" , nr 3 „ ŁOŚ" ,nr 16 „ ODYNIEC", nr 108 „BÓBR" pozytywna opinia.
Pan Wójt dodał, że Gmina Kowiesy ma podpisaną umowę z Fundacją „Ostatnia szansa" z
siedzibą w Warszawie, która prowadzi schronisko dla zwierząt w Boguszycach Małych na
terenie gminy Rawa Mazowiecka. Ponadto Gmina ma również podpisaną umowę ze
schroniskiem niedaleko Sochaczewa gdzie sa umieszczane zwierzęta agresywne z tym, że
po dwóch tygodniach pies przechodzi na rzecz schroniska i nie jest własnością gminy.
Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. 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.11
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Omówienia uchwały dokonał Pan Wójt, który
powiedział, że zgodnie z art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu
sołeckim (Dz. U. 2014 r., poz. 301) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę
albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Po zmianie ustawy
uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat
budżetowych następujących po roku w którym została podjęta.
Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. 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.12
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i budżetu Gminy Kowiesy na
2014 rok. Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Skarbnik, która powiedziała, że
zmiana budżetu dotyczy przyjęcia dotacji z budżetu państwa na świadczenia pielęgnacyjne
w kwocie 15.405 zł, jak również na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych i innych form
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wychowania przedszkolnego w kwocie 113.549 zł. Ponieważ w budżecie były zaplanowane
środki własne na ten cel, kwotę tę planuje się przeznaczyć na zakup ciągnika wraz z
osprzętem niezbędnego do prac na terenie gminy.
Ponadto zwiększamy deficyt budżetu o kwotę 190. 756 zł (z kredytu) w związku z
~oniecznością wypłaty odszkodowania za wywłaszczone grunty pod drogę w Zawadach.
Srodki na ten cel miały wpłynąć w postaci darowizny od osoby prawnej, która jest
zainteresowana budową tej drogi, ale na dzień dzisiejszy nie wpłynęły na konto gminy - firma
ta zobowiązała się do przekazania darowizny w terminie późniejszym.
Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. 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.13
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą. Omówienia projektu uchwały dokonał Pan
Wójt, który powiedział, że z dniem 1 kwietnia 2014 roku wygasa umowa najmu lokalu
użytkowego podpisana z Panem Matuszewskim Krzysztofem zawarta na okres do trzech
lat. Najemca złożył wniosek o zawarcie kolejnej umowy najmu na wynajem
dotychczasowego przedmiotu najmu tj. pomieszczenia kuchni w budynku szkoły w Turowej
Woli w celu przygotowywania posiłków dla dzieci korzystających z dożywiania w
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Turowej Woli. Zgodnie z art. 18 pkt 2 ust. 9 lit a
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm) Uchwała Rady
Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Strony
umowy - Gmina Kowiesy reprezentowana przez Wójta Gminy i Pan Krzysztof Matuszewski
zobowiązani są do zawarcia nowej umowy na okres do trzech lat na najem lokalu
użytkowego
- pomieszczenia kuchni na potrzeby przygotowywania posiłków dla dzieci
uczących się w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Turowej Woli, obowiązującej od dnia
1
kwietnia 2014 roku.
Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. 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 zmiany siedziby obwodowej Komisji Wyborczej
nr 3 w Woli Pękoszewskiej. Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Sekretarz, która
powiedziała, że zmiana uchwały wynika ze zmiany siedziby świetlicy wiejskiej w Woli
Pękoszewskiej, czyli przeniesieniem do nowego budynku, nadaniu nowego numeru posesji.
Radni nie zgłosili żadnych uwag co do przedstawionego projektu uchwały. 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 się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.

Ad.15
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.16
Informacja Zbigniewa Figata dyrektora NZOZ Judyta oraz dr Cezarego Zalewskiego
specjalisty medycyny rodzinnej w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach na postawione kwestie
przez mieszkańców podczas Sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego b.r.
Na wstępie Przewodnicząca Rady Gminy powitała gości: Pana Krzysztofa Reszka Dyrektora ds. medycznych, Pana Zbigniewa Figata - Dyrektora NZOZ Judyta oraz Pana
Cezarego Zalewskiego - specjalistę medycyny rodzinnej w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że rano odebrała telefon od dwóch
pacjentek, które zostały leczone przez dr Zalewskiego i obecnie znajdują się w szpitalu.
Głos zabrał Pan Zbigniew Figat - dyrektor NZOZ Judyta, który powiedział, że po spotkaniu
na poprzedniej Sesji Rady Gminy zostały przeanalizowane pod względem merytorycznym
wszystkie historie chorób, które prowadził dr Zalewski. Historie chorób zostały rzetelnie
analizowane i nie ma do nich uwag. Dyrektor Figat poprosił Pana Krzysztofa Reszke dyrektora ds. medycznych o odniesienie się do przeprowadzonej kontroli. Głos zabrała Pan
Krzysztof Reszka, który powiedział, że odnosząc się do dwóch pacjentek, które trafiły do
szpitala nie zawsze trzeba twierdzić, że lekarz popełnił błąd. Zawsze pierwszy etap leczenia
jest leczeniem ambulatoryjnym i jeżeli to leczenie jest nieskuteczne może się zdarzyć, że
pacjent trafi do szpitala.
Dr Figat dodał, że okres jesienno-wiosenny jest to okres kiedy jest zwiększona liczba
zachorowań na choroby wirusowe. Większość pacjentów, którzy przychodzili z objawami
typu: ból gardła, kaszel, gorączka, a nie mieli zmian ropnych na migdałkach, domagali się
antybiotyku a antybiotyk w tym przypadku jest przeciwwskazany. Oczywiście każda choroba
ma swój przebieg i swoją dynamikę. Pan dyrektor dodał, że nie chciałby aby na podstawie
dwóch przypadków wyrabiać sobie poglądów na całą sprawę. Ponadto są pacjenci w
ośrodku zdrowia, którzy są zadowoleni z leczenia dr Zalewskiego. Pan Dyrektor dodał, że
wywiązał się z zobowiązania które złożył na poprzedniej sesji i zostały wydłużone godziny
przyjęć dr Wasilewskiej. Cały czas zabiegane jest również o wydłużenie czasu pracy
pediatry. Ponadto dr Budzyńska (pediatra) zawsze jest pod telefonem oraz przyjmuje w
innych przychodniach Judyty dlatego w każdej chwili można podjechać na wizytę.
Głos zabrał dr Cezary Zalewski, który powiedział, że w tym roku będzie obchodził 30 lat
praktyki lekarskiej. Dr Zalewski powiedział, że cieszy się, że skargi są właśnie na jego osobę
bo to potwierdza, że jest dobry lekarzem. Doktor chcąc skorzystać z usługi innych lekarzy
również pyta o opinię pacjentów. Jeżeli ktoś powie, że warto iść do danego lekarza bo jest
dobry to doktor się zastanawia czy warto do niego pójść, ponieważ dobry lekarz w pojęciu
powszechnym to taki który spełnia życzenia pacjenta. Natomiast jeżeli lekarz nie zgadza się
z pacjentem i narzuca swoją wiedzę to wtedy jest to dobry lekarz. Doktor dodał, że jeżeli
będą jeszcze jakieś skargi to trzeba je rozpatrywać merytorycznie a nie emocjonalnie.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Janusz Brzeziński, który powiedział, że nie do końca się
może zgodzić z doktorem. Jeżeli przychodzi pacjentka z wysokim ciśnieniem i nie jest
zdiagnozowana a nie zostaje udzielona jej żadna pomoc tylko powiedziane było żeby
schudła i dopiero przyszła. Następnym przykładem jest pacjent, który przyszedł do Pana
doktora i powiedział, że ma chyba wodę w płucach, bo był już na to dwa razy w szpitalu. Pan
doktor nawet nie osłuchał pacjenta tylko patrzył w komputer, przepisał leki i odesłał do domu.
Wiceprzewodniczący zapytał czy to jest prawidłowa diagnoza. Wiceprzewodniczący dodał,
że chodzi głównie o podejście ludzkie do ludzi, bo duża zarzutów było że doktor jest
arogancki nie mówić o mocniejszych słowach. Chodzi o to, żeby doktor wczuł się w pacjenta,
bo każdy ma tylko jedno zdrowie i jedno życie. Wiceprzewodniczący dodał, że po
poprzedniej sesji widocznie się coś zmieniło bo nawet kolega radny na komisjach rady gminy
powiedział, że ma wyrzuty sumienia, że źle mówił o dr Zalewskim.

Głos zabrał dr Zalewski, który powiedział, że przytoczone zarzuty są bardzo osobiste. Mamy
doczynienia czasami z nastawieniem ludzi. Ludzie z reguły są sfrustrowani, zawiedzeni,
rozczarowani sytuacją, swoim życiem. Tacy ludzie z góry są źle nastawieni i jeżeli nie
spełniamy ich oczekiwań czy ich próśb to też wymyślają czasami rzeczy, które nie mają
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miejsca. Nie jest powiedziane, że każdy pacjent ma być zbadany. Doktor
z doświadczenia,
widząc, że człowiek jest sprawny, silny, nie ma duszności, nic
się z nim nie dzieje, nie

widzi
powodów, żeby rozpoznawać jakieś bardzo poważne restrykcje w płucach
. Doktor dodał, że
bada tylko tych pacjentów, których widzi że coś się dzieje.

Następnie głos zabrał
Były robione badania,

Dyrektor Zbigniew Figat, który powiedział, że sprawa nie jest prosta.
których wyniki są znane na całym świcie. Ankietowano pacjentów,
jakiego lekarza chcieliby mieć (czy ma być miły, sympatyczny, czy zimny,
rzeczowy, z jednej
strony bardzo dobry fachowiec a z drugiej gawędziarz) i 90% pacjentów
odpowiedziało, że
wolałoby gawędziarza. Natomiast 10% pacjentów godziło
się na to żeby leczyć się u lekarza,
który jest znakomitym fachowcem, ale z którym jest trudny kontakt. Dyrekto
r Figat dodał, że
na pewno potrzeba również trochę czasu abyśmy się wspólnie poznali
. Na pewno są też
pozytywne opinie z ostatniego czasu.
Głos zabrał Pan Wójta, który powiedział, że po ostatnie
j Sesji Rady Gminy uwag co do dr
Zalewskiego jest coraz mniej. Zwracamy się z prośbą do dr Zalewskiego,
żeby był nie tylko
lekarzem ale również człowiekiem, bo do Pana Wójt również dzwonił
y osoby, które miały
nadciśnienie i skarżyły się, że dr Zalewski nie kieruje
ich na zmierzenie ciśnienia i sugeruje
im żeby zakupili własny sprzęt do pomiaru. Pan Wójt dodał, że tych przypa
dków na pewno
jest coraz mniej i na pewno potrzebne jest spojrzenie na pacjenta jak na
człowieka.
Głos zabrał

Dyrektor Zbigniew Figat, który powiedział, że Pan Wójt poruszył temat,
który
omówiony już wcześniej. Nie ma czegoś takiego jak leczenie nadciśnienia
tętniczego w oparciu o pomiar w przychodni. Pan
dyrektor dodał, że ze zdziwieniem
zauważyli wszyscy lekarze pracujący w przychodni,
że przychodzą pacjenci którzy
dotychczas leczyli się na nadciśnienie, że przychodzą bez adnotacji
z domu jakie mają
ciśnienie. Osoba, która leczy się na nadciśnienie powinn
a mieć mierzone ciśnienie w domu
przynajmniej trzy razy dziennie i odnotowane to w zeszycie i na każdą
wizytę lekarską taki
zeszyt powinien być zabierany. Na tej podstawie lekarz ocenia jakie pacjen
t ma ciśnienie,
czy wymaga korekty leczenia oraz czy musi przyjmować takie
same dawki leków.
Pielęgniarki wiedzą, że jeżeli przychodzi pacjent, który leczy
się na choroby układu krążenia
mają zmierzyć ciśnienie w ogóle nie pytając lekarza czy zachod
zi taka potrzeba.
powinien

zostać

Radny Cezary Żukowski zapytał dlaczego, jeżeli przyjedzie kareta pogoto
wia to ratownik
medyczny pierwsze co robi to mierzy ciśnienie pacjentowi?
Dyrektor Zbigniew Figat odpowiedział, że dlatego, że nie wie co się dzieje
z pacjentem.
Radny zapytał czy Pan doktor wie co się dzieje z pacjentem gdy do niego
przychodzi? Pan
doktor twierdzi, że pacjent nie może decydować tylko lekarz, ale każda
osoba zna najlepiej
swój organizm wie jakie przebył choroby i może podpowiedzieć lekarzo
wi a nie lekarz może
zadecydować że ma pacjent przyjąć dany lek i koniec. Radny
dodał, że są lekarze, którzy nie
zapytają jakie leki przyjmuje chory. Żona radnego przygotowana
była do zabiegu, a lekarz
nie zapytał jakie leki przyjmuje. Dobrze, że pacjentka sama powiedziała.
Radny powiedział,
że człowieka czasami leczy słowo a nie tylko lek.
Dyrektor Zbigniew Figat powiedział, że tego nie neguje, ponieważ rozmow
a jest podstawową
badania lekarskiego.

częścią

Radny zapytał jaki jest koszt skierowania pacjenta na badania?
Jakie koszty ponosi
przychodnia.
Pan Dyrektor odpowiedział, że warunki opieki nad pacjentami objęte są
umową z NFZ. W
ramach tej umowy jest lista badań lekarskich, które lekarz może
zlecić jako badania
znajdujące się w kompetencji lekarza medycyny rodzinnej. Za badani
a na które kieruje lekarz
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pacjent nie płaci. To jest koszt przychodni. Znajdują się również badania, które nie mieszczą
się w kompetencji lekarza prowadzącego i jeżeli pacjent ma życzenie i chce sobie je zrobić
to w takiej sytuacji musi za nie zapłacić. Dlatego NFZ narzucił przychodniom, że muszą się w
nich znajdować kasy fiskalne. Jeżeli pacjent przychodząc do lekarza mówi, że chciałby
wykonać morfologię krwi bo dawno takich badań nie miał robionych to koszt za takie badania
ponosi przychodnia. NFZ pokrywa takie koszty jedynie podczas programu profilaktycznego a
mianowicie za profilaktykę chorób serca gdzie płaci za cholesterol ale tylko dla pacjentów,
który mają ukończone 40-45-50-55 i 60 lat.
Dyrektor ds. medycznych Krzysztof Reszka powiedział, że większość pacjentów o tym nie
wie. Kontrakt, który podpisany jest z NFZ pozwala zlecać tylko badania diagnostyczne tylko
w momencie jeżeli rozpoznawana jest u pacjenta jakaś choroba.
Dyrektor Zbigniew Figat dodał, że tak samo jest gdy pacjent ma zasugerowane, że powinien
takie i takie badania, to w tym przypadku lekarz rodzinny nie może tego zlecić. Jeżeli
przyjdzie pacjent, który ma skierowanie do szpitala i zapisane że ma zrobić konkretne
badania to również nie możemy zlecić takich badań. To jest koszt szpitala i on weźmię za to

zrobić

pieniądze.

Dyrektor Krzysztof Reszka powiedział, że z takich sytuacji wynika bardzo dużo
nieporozumień zarówno w przychodni w Kowiesach jak również w innych przychodni
ach.
Przepisy mówią, że za badania potrzebne do planowych hospitalizacji dla pacjenta, koszty
ich ponosi szpital, który wykonuje zabieg i ten właśnie szpital dostaje za to pieniądze.
Pacjent nie ponosi za to żadnych kosztów. Zmieniła się również ustawa refundacyjna i lekarz
w przychodni nie może przepisać pacjentowi leku na choroby przewlekłe, które podlegają
większej refundacji jeżeli nie ma od lekarza specjalisty z innej poradni specjalnej informacji
raz na 12 miesięcy o stosowanym leczeniu. Dochodzi do takich absurdów, że dzieci, które
mają cukrzycę typu pierwszego od urodzenia też muszą przynieść od swojego diabetologa
raz na 12 miesięcy pisemne potwierdzenie, że cukrzycę mają nadal i jakie leki mają brać.
Głos zabrał

radny Andrzej Krajewski, który powiedział, że dochodzą do niego sygnały, że
lecząc się u specjalisty w jakimś stopniu są leki refundowane i kontynuując recepty w
ośrodku zdrowia leki są płatne 100 %. Zaświadczenie od specjalisty jest w dokumentacji.
gdy

Dyrektor Zbigniew Figat powiedział, że może tak się zdarzyć w sytuacji, że lek jest na zniżkę
tylko przez pierwszy miesiąc np. od przebytego zawału.
Dyrektor Krzysztof Reszka dodał, że część leków jest na trzech stopniach refundacji: na
100%, na 30% i na ryczałt. Od tego na jakim stopniu refundacji dany lek jest, zależy tylko od
choroby jaką ma pacjent. Dany lek w różnych chorobach jest na różnych stopniach
refundacji.
Dyrektor Zbigniew Figat powiedział, że obecnie nie ma możliwości wypisania leku
refundowanego bez komputera, dlatego, że ustawa refundacyjna zmieniana jest co kwartał.
Radny Andrzej Krajewski przypomniał, że zostało powiedziane, że jeżeli pacjent nie miał
robionych podstawowych badań laboratoryjnych przez np. 1O lat to lekarz nie może wypisać
mu skierowania na badania bez konkretnego powodu?
Dyrektor Zbigniew Figat odpowiedział, że nikt nie odmawia badań, jeżeli pacjent przychodzi
do lekarza, ma jakieś dolegliwości itd. Pacjent zostaje diagnozowany i szukana jest
przyczyna dolegliwości.
Radny powiedział, że chodzi o badania dla własnej wiedzy.
Dyrektor Zbigniew Figat odpowiedział, że w takim przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia nie
zapłaci za te badania.
Radny zapytał dlaczego w takim razie w zakładach pracy badania okresowe robione są
corocznie.
Pani Sekretarz odpowiedziała, że takie badania nie są wykonywane corocznie a za nie płaci
Zakład pracy.
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Radny Bogdan Mioduszewski powiedział, że pacjent zarejestrowany, zdrowy jest zyskiem
dla przychodni natomiast pacjent, który choruje i wypisuje mu się skierowanie jest kosztem
dla przychodni. Czy przychodnia stara się ograniczać koszy i wypisywać jak najmniej
skierowań na badania.
Dyrektor Zbigniew Figat odpowiedział, że wiele osób obecnych na sali jest pacjentami
dyrektora i można ich zapytać czy kiedykolwiek czuli się, że mają ograniczony dostęp do
badań. Reasumując wypisywane jest dużo więcej skierowań na badania niż było
to
przewidywane.
Radny przyjął, że w takim przypadku jest to inwestycja w pacjenta.
Głos zabrała radna Barbara Białek, która powiedziała, że chciałaby potwierdzić słowa
dr
Figata, ponieważ sama zupełnie przypadkiem trafiła do niego jako pacjentka z dzieckiem,
które ma alergie. Lek przyjmowany jest raz do roku i radna poprosiła tylko o wypisane
recepty, a doktor zapytał czy dziecko miało robione testy alergiczne i czy potrzebne byłoby
takowe skierowanie. Radna odpowiedziała, że nie widzi takiej potrzeby, ponieważ wie, że
dziecko jest uczulone bo testy były robione wcześniej. Doktor powiedział, że po kilku latach
być może trzeba powtórzyć takie testy, ale radna odmówiła. Radna powiedziała również,
że
miesiąc temu negatywnie odniosła się do pracy dr Zalewskiego, nie będąc u niego
na
wizycie ale po interwencji rady, radnych i osób zgromadzonych, radna była na wizycie u dr
Zalewskiego i jest godna podziwu, ponieważ była z dzieckiem na bilansie i dziecko zostało
zbadane przez doktora w taki sposób jak nigdy dotąd. Mąż radnej również był u dr
Zalewskiego z nadciśnieniem i nie narzekał na sposób przyjęcia. Doktor zmienił mu po
części leki, kazał zapisywać pomiary ciśnienia i nie zdarzyła się na pewno sytuacja
jak
opowiadane wcześniej przez mieszkańców. Dziecko radnej chorowało przez dwa tygodnie
na grypę i radna z dzieckiem co dwa dni była na wizytach u dr Budzyńskiej w różnych
ośrodkach tj. w Żelaznej oraz w Skierniewicach gdzie została przyjęta bez żadnego
problemu.

Radny Cezary Żukowski powiedział, że również był przyjęty z dzieckiem przez dr
Budzyńską i to nie radny zabiegał o wizytę, ponieważ był w ośrodku z mamą w całkiem innej
sprawie, a dr Budzyńska znalazła radnego wśród pacjentów na korytarzu.
Głos zabrał dyrektor Zbigniew Figat, który powiedział, że jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę
dyrektor może wygłosić prelekcję na temat profilaktyki podstawowych chorób.

to

Następnie głos zabrał radny Mariusz Antos, który powiedział, że na pewno taka prelekcja
byłaby przydatna. Podczas rozmowy o wyborze placówki medycznej, która będzie
sprawowała opiekę medyczną nad mieszkańcami gminy, pan dyrektor mówił, że byłby
skłonny zorganizować takie prezentacje w szkołach dla dzieci na temat zdrowego
odżywiania.

Przewodnicząca

Rady Gminy

podziękowała

sesji.
Goście opuścili

przedstawicielom przychodni Judyta za

udział

w

obrady Sesji Rady Gminy.

Ad.17
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.
W punkcie tym głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że od początku marca w Urzędzie
Gminy zmieniły się numery telefonów. Obecnie nr do Urzędu to 46 831-70-26 natomiast nr
fax 46 831-70-81. Zmiana związana jest z tym, że obecnie w Urzędzie Gminy faksy wpływają
elektronicznie. Utrudnienia w połączeniach mogą się zdarzyć również w dniach 1 i 2
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ponieważ przechodzimy na łącza VOiP-owe czyli internetowe. Zmiany mają nam
przynieść oszczędności, ponieważ połączenia internetowe są dużo tańsze.
Pan Wójt zwrócił się do Pań i Panów sołtysów z informacją, że Pan z Ośrodka Doradztwa

kwietnia,

Rolniczego z siedzibą w Bartoszewicach obecnie nie był z powodu choroby ale kursy
chemizacyjne dla osób, które się zapisały odbędą się. Jeżeli komuś kończy się taki kurs to
może się jeszcze zapisać u Pani Zofii Jakubiak.
Głos zabrała Wiesława
skrzyżowania koło pana

Olszewska, która powiedziała, że chciałaby poruszyć sprawę
Chojeckiego. Na skrzyżowaniu znajduje się dziura na dziurze, nie
można normalnie przejechać. Czy jest możliwość naprawy tego skrzyżowania? Ruch na
skrzyżowaniu jest nasilony i zasypywanie dziur destruktem nic nie daje.
Głos zabrał

Pan Wójt który

odpowiedział, że na skrzyżowaniu dokąd jest pas drogi
powiatowej naprawę będzie musiał wykonać powiat. Pan Wójt zgłaszał tą sprawę do
powiatu, natomiast reszta dziur które są w drodze gminnej firma, która budowała wiadukt w
Nowym Wylezinie w ubiegłym roku w grudniu dokonała tych napraw. Miesiąc temu zostało
wysłane pismo do firmy, że naprawy, które zrobili w grudniu i zostały odebrane, ich jakość
jest zła i wniesiona została reklamacja. Jeżeli dziury nie zostaną naprawione to na części
drogi gminnej zostaną załatane masą bitumiczną przez pracownika gospodarczego, ale
domagamy się aby wszystko to co zostało naprawiane w grudniu i przez zimę zostało
wymyte, ponownie zostało naprawione.
Następnie głos zabrała

pani Maria Cygan Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu,
która powiedziała, że rok 2014 jest rokiem wielu rocznic, jedną z nich jest setna rocznica
urodzin patrona p. ppr .pilota Mariana Bełca. W gronie, w którym znajdujemy się dziś
zapewne spotkamy się ponownie na uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru,
która odbędzie się na początku czerwca. Pani Dyrektor już dziś chciała zaprosić do grona
fundatorów sztandaru i zachęcić do kupowania cegiełek, które zostaną zostawione w kasie
Urzędu Gminy. Zostały również wysyłane pisma d różnych fundatorów. Pani Dyrektor z góry
serdecznie dziękuje za zakupienie cegiełek. Nominał cegiełek to 20 zł ale można wpłacać
więcej na konto Rady Rodziców. Drugą rocznicą w naszej gminie jaką będziemy obchodzić
jest to setna rocznica śmierci Józefa Chełmońskiego - wielkiego artysty-malarza, który
przebywał na terenie gminy Kowiesy, a dokładniej w Woli Pękoszewskiej i Chojnacie. Dni
Chełmońskiego organizuje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy. Pani Dyrektor rozdała
program obchodów w/w dni.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach skierowane do Rady Gminy. Pismo stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.

Po odczytaniu pisma Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Pana Wójt o przedstawienie
stanowiska w tej sprawie.
Pan Wójt powiedział, że na wczorajszych Komisjach Rady Gminy został przedstawiony ten
problem. Zostały dokonane pomiary budynku mieszkalnego w Wędrogowie, który jest
własnością Gminy oraz zapoznaliśmy się z rozporządzeniem, w którym zawarte jest jakie
parametry muszą być spełnione aby w pomieszczeniu mogły przebywać przedszkolaki. W
przedmiotowym budynku powierzchnia zabudowy wynosi 108 m2 , natomiast powierzchnia
użytkowa parteru i I piętra wynosi 122 m2 • Adaptując pomieszczenia znajdujące się na
parterze budynku nie zostanie osiągnięte 65 m2 , ponieważ w rozporządzeniu o którym była
mowa jest zapisane, że jeżeli dzieci jest od 3 do 5 to wymagane jest 16 m, a na każde
następne dziecko jest 2 m jeżeli dziecko przebywa 5 godzin, a jeżeli powyżej 5 godzin to
2,5m. Dzieci powinny mieć też możliwy dostęp do toalet. W związku z tym będą
podejmowane rozmowy z projektantami i szkoła w Kowiesach musi zostać rozbudowana, ale
będzie to rozbudowa minimalna, ponieważ według urodzeń jakie są na terenie naszej gminy
przez dwa lata będą klasy podwójne, ponieważ uczniów jest powyżej 25. W późniejszych
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rocznikach dzieci jest do 25 więc klasy będą się przeplatały. Na pewno wszystkie
koncepcje
rozbudowy szkoły zostaną przedstawione Radzie Gminy. Projekt rozbudowy szkoły
musi
rozstać wybrany w tym roku, ponieważ w 2015 roku będzie odbywał
się nabór do RPO, a
tam z działania 10.4 będą przeznaczone środki na budowę, modernizację lub przebud
owę
na oddziały przedszkolne. Dofinansowanie kształtuje się na poziomie 65%, ale
może się
jeszcze zmienić. Gdyby gmina sama musiała sfinansować rozbudowę szkoły
wszystkie
inwestycje na terenie gminy byłyby zablokowane na co najmniej 3 lata.
Następnie głos zabrał sołtys Bolesław Wacławek, który powiedzi
ał, że na drodze w stronę
Borszyc narobiło się dużo dziur i zapytał czy Komisja Drogowa była na tej drodze.
Pan Wójt odpowiedział, że Komisja Drogowa była na tej drodze. Obecnie rozstrzy
gany jest
przetarg na dostawę destruktu. Wpłynęła tylko jedna oferta za to z korzystną ceną.
Została
wysłane pismo do firmy aby zgłosili się na podpisanie umowy.
Destrukt byłby realizowany
zarówno z funduszu sołeckiego jak również dla gminy na łatanie bieżących ubytków
.
Pan Wójt dodał, że nie mamy jeszcze na piśmie ale wiem z przekazu telefonic
znego, że
powinniśmy załapać się na 50% dofinansowania do Schetynówki.

Ad.18
W związku z wyczerpaniem porządku obrad
Sesji Rady Gminy Kowiesy VI kadencji.
Zakończenie

Przewodnicząca zamknęła

posiedzenie XX.XVIII

sesji godz. 16:15
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