
Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 29 kwietnia 2014 roku 

P ROT O KÓŁ Nr XXXIX/2014 

z XXXIX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina 
Zakończenie Sesji godzina 

13:00 
14:00 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 14 

W sesji uczestniczyło 14 radnych - nieobecna była radna Elżbieta Adamczyk według 
załączonej listy obecności -(załącznik nr 1 do protokołu), nieobecni byli: pani Ewa Pawlak -
Radna Powiatu Skierniewickiego, pan Krzysztof Wawrzyniak - Dzielnicowy Gminy Kowiesy 
(załącznik nr 2) 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy 
Pani Janina Powązka - Inspektor UG 

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 14 radnych. 

Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad: 
Porządek obrad: 
I. 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. Informacja Wicemarszałka Artura Bagińskiego na temat Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w latach 2007-2013 oraz na lata 2014-2020. 
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kowiesy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Kowiesy na rok 2014. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2014 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o uznaniu lasów za 

ochronne położonych na terenie Gminy Kowiesy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność gminy dotychczasowemu dzierżawcy. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad. 
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Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy wnosi ktoś uwagi co do porządku obrad. Pan Wójt wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. Z uwagi na fakt, że w dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim również odbywa się sesja Pan Wójt poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu 6 Informacja Wicemarszałka Artura Bagińskiego na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 oraz na lata 2014-2020, natomiast po przesunięciu porządku obrad w pkt. 11 włożyć Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Kowiesy na lata 2014-2017. 

Na obrady przybył radny Cezary Żukowski. 

Porządek obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, 14 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Porządek został przyjęty 14 głosami. 

Porządek Sesji przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy na rok 2014. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2014 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o uznaniu lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Kowiesy .. 
1 O. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność gminy dotychczasowemu dzierżawcy. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie Kowiesy na lata 2014-2017. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad. 

Ad.4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 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 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny od głosu się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty 13 
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. 

Na obrady przybyła pani sołtys Marzena Matuszewska. 

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych: 
1 . W dniach 15 i 16 kwietnia była przeprowadzona kontrola zadania realizowanego w 2010 roku tj. ,,Budowa Stacji Uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Paplinie". Kontrola 

2 



Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 29 kwietnia 2014 roku 

odbyła się w terenie tj. na obiekcie SUW i sieci wodociągowej. Sprawdzono również całą 
dokumentację techniczną i księgową. Kontrola nie wniosła żadnych uwag do w/w 
inwestycji. 
2. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z nowym projektantem na 
zadanie „Odbudowa zbiornika małej retencji w Michałowicach." Zostały złożone dwie 
oferty na wykonanie pełnej dokumentacji. Rozbieżność cenowa wynosiła od 17. 222,00 zł 
brutto do 4.800,00 zł brutto. 
3. W dniu 2 kwietnia 2014 r. została podpisana umową z firmą „ROLBUD" P.H.U. 
Tomasza Wacławskiego z Micina na dostawę i rozłożenie destruktu na drogach w Gminie 
Kowiesy. W przetargu brała udział tylko ta jedna firma, której oferta była o 30% niższa niż 
w ubiegłym roku. Wszystkie prace zostały wykonane do 18 kwietnia b.r. Dziękuję Paniom i 
Panom sołtysom za sprawne pokierowania wykonawcy przy realizacji prac finansowanych 
z funduszu sołeckiego. 
4. Na wysłane do 5 firm zaproszenia do złożenia ofert na równanie dróg żwirowych na 
terenie gminy, wpłynęły 4 oferty. Rozbieżność cenowa wynosiła od 344,40 zł /1 km do 
612,54 zł/1 km. Umowa została podpisana z firmą P.H.U „SINBUD" z Białej Rawskiej. 
5. Zmieniona lista nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap li Bezpieczeństwo
Dostępność-Rozwój. W części B -Drogi gminne na poz. 11 jest wniosek Gminy Kowiesy i 
partnerstwo Powiatu Skierniewickiego na dofinansowanie w kwocie 729.017,28 zł 
zadania „Budowa Ili etapu drogi gminnej nr 115152E Wędrogów -Wola Pękoszewska 
łączącej drogę krajową nr 70 z drogą powiatową nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci 
kablowej telekomunikacyjnej. Długość drogi 1.052 mb. Umowa z Wojewodą zostanie 
podpisana w maju br. Jesteśmy jedyną gminą z powiatu skierniewickiego, która jest na tej 
liście. Mamy już podpisane porozumienie z Nadleśnictwem w Grójcu na uprzątnięcie 
drzew z działki leśnej na której będzie droga zgodnie z pozwoleniem na budowę. 

li. Sprawy bieżące: 
1. W dniu 1 kwietnia odbyło się posiedzenie Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Kowiesach na którym podsumowano działalność jednostek w trakcie zebrań 
sprawozdawczych. Według sprawozdań w całej gminie jest 191 strażaków w tym 42 
kobiety. 
2. Zostały podpisane następne akty notarialne - 5 szt. - na ustanowienie bezpłatnej 
służebności przesyłu dla sieci wodociągowej w Chrzczonowicach i Lisnej. 
3. Złożony przez Gminę Kowiesy wniosek do WFOŚiGW na dofinansowanie w formie 
dotacji na zadanie „Las zielona ścieżka edukacji i zdrowia - projekt edukacji ekologicznej 
dla uczniów szkoły podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach". Został 
rozpatrzony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w wysokości 14.210,00 zł. Projekt 
będzie realizowany do końca czerwca b.r. 
4. W dniu 23 kwietnia została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa 
Łódzkiego na dofinansowanie z Kapitału Ludzkiego projektu „Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Kowiesy". Dofinansowanie wynosi 
174.521,51 zł. Realizacja projektu do końca br. 
5. Firma Polskie Parki Wiatrowe z Malborka w tym roku rozpoczyna pomiary siły i 
kierunków wiatru na terenie Gminy Kowiesy w sołectwach Michałowice i Nowy Wylezin. 
6. W drugi dzień Wielkanocy nastąpiła awaria przyłącza wodociągowego do budynku 
Biblioteki i cała kotłownia wraz z magazynem opału była zalana na wysokość ok. 1 m. 
Bardzo dobrze, że Pan Jerzy Konarski przyjechał wieczorem do kotłowni i zamknął zawór 
dopływu wody do budynku. Wspólnie ze strażakami z OSP Paplin wypompowano wodę z 
piwnicy Pompowanie trwało około 3 godzin. Według wodomierza wyciekło około 200 m3 

wody. 
7. W dniu 23 kwietnia podpisałem umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w 
Skierniewicach na organizację robót publicznych w Urzędzie Gminy Kowiesy dla 
pracownika na stanowisku gospodarki odpadami, na okres 6 miesięcy. Ze względu na to, 
że Pan Tomasz Pełka złożył rezygnację z pracy w tut. Urzędzie i zaczyna własną 
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działalność gospodarczą, poprosiliśmy Urząd Pracy o skierowanie na roboty publiczne osoby, która kwalifikuje się na to stanowisko. 
8. W dniu 25 kwietnia brałem udział w zebraniu członków Koła Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej w Gminie Kowiesy. Jeszcze trzy lata temu na zebrania przychodziło ponad 15 sadowników, a na tym było tylko kilku. Związek w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 31 marca uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu członków LGD „Kraina Rawki" w Starej Rososze. Na Walnym Zgromadzeniu zostały podjęte uchwały dostosowywujące zapisy Statutu Stowarzyszenia do dzisiejszych potrzeb oraz przyjęto nowych członków fizycznych. 
2. W dniu 2 kwietnia uczestniczyłem w uroczystym otwarciu świetlicy wiejskiej w Ossie w gminie Biała Rawska. Inwestycja była realizowana przez OSP Ossa, gdzie miasto i gmina Biała Rawska dołożyło tylko 20% kosztów zadania. Na pozyskany udział w inwestycji z programu „Odbudowa i rozwój wsi" tj. ponad 185 tys. zł Prezes razem ze Skarbnikiem OSP poręczyli kredyt własnym majątkiem. W rozmowie panie z KGW Ossa zazdrościły obiektu w Paplinie, który zrobiliśmy w 2012 roku. 3. W niedzielę 6 kwietnia brałem udział w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej w świetlicy w Woli Pękoszewskiej poświęconej pamięci Chełmońskiego, który na przełomie wieków XIX i XX przebywał i malował w Woli Pękoszewskiej. 4. Brałem udział w spotkaniu członków Stowarzyszenia Powiatów i gmin „Bzura" w Łowiczu. 
5. W dniu 15 kwietnia byłem w Łodzi na spotkaniu u Pana V-ce Marszałka Artura Bagieńskiego i Pani Dyrektor departamentu PROW - Marii Kaczorowskiej w sprawie możliwości dofinansowania naszego wniosku na budowę sieci wodociągowej w Paplinku, Chrzczonowicach i Lisnej złożonego na ogłoszony konkurs. Zostało złożone ponad 100 wniosków na kwotę dofinansowania 120 mln zł a do podziału jes 30 mln zł. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonał przesunięć środków w ramach krajowego PROW-u i ta kwota ulegnie zwiększeniu. Do końca maja b.r będzie lista rankingowa. 6. W dniu 24 kwietnia brałem udział w posiedzeniu Rady Programowej LGD Kraina Rawki w Starej Rososze. Ocenialiśmy wnioski złożone do pierwszego naboru w ramach grantów Krainy Rawki. Do oceny było ponad 30 wniosków złożonych z 6 gmin. 

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 
W punkcie tym Pani Janina Powązka - inspektor UG przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokółu. 
Radni nie mieli żadnych pytań do przedstawionego sprawozdania. Pani Przewodnicząca podziękowała pani inspektor za przedstawienie sprawozdania i przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad. 7. 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy na rok 2014. Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Wójt, który powiedział, że w dniu 10.04.2014 r. do Urzędu Gminy Kowiesy wpłynęło pismo dot. 
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zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania w celu kontroli legalności uchwały nr 
XXXVlll/226/14 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 
Gminie Kowiesy na rok 2014 ze względu na brak w przedmiotowej uchwale ściśle 
określonego podmiotu realizującego zadania w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt 
oraz podmiotu zapewniającego całodobową opiekę weterynaryjną. 

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

Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 
2014 rok. Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Skarbnik, która powiedziała, że 
zmiana budżetu dotyczy: 

Zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.184. 780, 17 zł, w tym: 
Dział 01 O, rozdz.01095, § 201 O 
dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej -119.010,38 zł, 

Dział 600, rozdz.60016, §6330 
dotacja z budżetu państwa w ramach rządowego programu przebudowy dróg lokalnych tzw. 
schetynówki na budowę li etapu drogi relacji Pękoszew- Wędrogów - 729.017,28 zł, 
refundacja wynagrodzenia za roboty publiczne - jeden pracownik zatrudniony jako 
pracownik drogowy w okresie 6 m-cy -11.812,00 zł (warunkiem otrzymania tego dofin. Jest 
zatrudnienie na kolejne 4 m-ce) 

Dział 750, rozdz. 75075, §0960 
Otrzymane darowizny na otwarcie świetlicy w Turowej Woli - 2.300 zł, 
refundacja wynagrodzenia za roboty publiczne - jeden pracownik zatrudniony w okresie 6 m
cy n- 11.812,00 zł (na stanowisku ds. gospodarki odpadami, z uwagi na rezygnację z pracy 
dotychczasowego pracownika) 

Dział 751, rozdz.70113, §2010 
dotacja z budżetu państwa w przygotowanie Wyborów do Parlamentu Europejskiego - 7.983 
zł, 

Dział 801, rozdz.80101, § 2007, § 2009, § 6207, § 6209 
dotacja na realizację Projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Kowiesy" w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie 
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" -174.521,51 zł, 

Dział 801, rozdz.80114, § 0970 
refundacja wynagrodzenia za prace interwencyjne - 5.673,00 zł (pracownik do księgowości, 
z uwagi na wakat jaki powstał po odejściu pracownika na długoterminowe zwolnienie 
lekarskie) 

Dział 801, rozdz.80195, § 6330 
dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie placu zabaw przy szkole podstawowej 
(Program Rządowy „Radosna szkoła") - 62.000 zł, 

Dział 852, rozdz.85214, § 2030 
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dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zasiłki okresowe - 1.885,00 zł, 

Dział 852, rozdz.85219, § 2010 
dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zastępczej - 772,00 zł, 

Dział 854, rozdz.85415, § 2030 
dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 11.526,00 zł, 

Dział 900, rozdz.90002, § 2460 
dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kowiesy - 39.485,00 zł, 

Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 106.028 zł (z kredytu) w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za wywłaszczone grunty pod drogę w Zawadach w kwocie 61.028 zł (środki 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 łącznej kwocie 251. 783, 70 zł terminie w 12 ratach miesięcznych - oraz 45.000,00 zł na zwiększenia wydatków bieżących w drogach (zakup pospółki żwirowej). 

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

Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o uznaniu lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Kowiesy. Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Wójt, który powiedział, że Lasy Państwowe zwróciły się z wnioskiem o wyrażenie opinii aby określone obręby leśne uznać za lasy ochronne. Jest to opinia Rady Gminy, którą Minister Ochrony Środowiska może uwzględnić lub nie. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rady Gminy był zastępca Nadleśniczego z Nadleśnictwa Grójec, który przedstawił członkom biorącym udział w Komisjach stanowisko Lasów Państwowych w w/w sprawie oraz udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych. Obszary, które mają zostać uznane za ochronne są związane przede wszystkim z tym, że w dwóch miejscach w Lasach Państwowych znajdują się gniazda bociana czarnego i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uznaje taki obszar za ochronny. Gniazda znajdują się w obrębie Ulasek i Wólki Jeruzalskiej. Natomiast wzdłuż cieku Chojnatki wnioskuje się o uznanie lasów ochronnych ze względu na to że znajduje się tam rzeka i rowy doprowadzające. W sumie jest to 150,67 ha. Odnosząc się do budżetu gminy, uznanie lasów za ochronne skutkuje zmniejszeniem wpływów z podatku leśnego o 50% stawki podstawowej powierzchni opodatkowanej. 

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

Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy dotychczasowemu dzierżawcy. Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Wójt, który powiedział, że umowa dzierżawy na nieruchomość położoną w Jeruzalu, oznaczoną jako działka nr 228 o pow. 1, 13 ha zawarta 

6 



Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 29 kwietnia 2014 roku 

na okres 3 lat wygasa z dniem 1 czerwca 2014 roku. Stroną umowy jest Pan Marek Antos, 
który wnioskuje o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) na zawarcie kolejnej umowy na okres do lat trzech z 
dotychczasowym dzierżawcą wymagana jest zgoda Rady 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 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 głosami. 

Ad.11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej w Gminie Kowiesy na lata 2014-2017. Omówienia projektu uchwały 
dokonała Pani Skarbnik, która powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisany 
jest Ili etap budowy drogi relacji Wola Pękoszewska - Wędrogów w związku z czym została 
dołożona dotacja ze Schetynówki w budżecie Gminy Kowiesy i takiej zmiany należy również 
dokonać w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

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

Ad.12 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Dorota Powązka powiedziała, że w styczniu zostało przedstawiane sprawozdanie z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Kwota 
różnicy, która przypadałaby do wypłacenia tzw. ,,14" jest dosyć spora bo prawie 50.000 zł. W 
związku z powyższym radna zapytała czy nie można byłoby (ponieważ jesteśmy w 
przeddzień składania planu organizacyjnego szkoły) zaplanować większej ilości godzin dla 
nauczycieli tak, aby nie płacić za nic. 

Głos zabrała Pan Wójt, który powiedział, że obecnie nie ma w Urzędzie Gminy Pani Ewy 
Pawlak Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty i na następną sesję pozwolimy sobie 
przygotować odpowiedź pisemną na powyższe zapytanie. Pan Wójt dodał, że kwota różnicy 
związana jest z tym, że Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu część nauczycieli nie ma pełnych 
etatów. Liczba oddziałów w Gimnazjum zmniejszyła się z sześciu do trzech. Część 
nauczycieli została przeniesiona do Szkoły Podstawowej do Kowies, nie było żadnych 
zwolnień dlatego nie uzyskują liczby sześciu nadgodzin w związku z czym trzeba płacić w/w 
wyrównania. 

Radna Dorota Powązka zapytała czy nie można byłoby zwiększyć godzin np. kółek 
zainteresowań. 

Pan Wójt odpowiedział, że są tam ograniczenia związane z tym, że nie ma możliwości, 
ponieważ nauczyciele nie są zatrudnieni na pełnych etatach. Pan Wójt dodał, że 
szczegółowo przedstawi to na piśmie Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty. Natomiast 
projekty organizacyjne szkół zostały już złożone przez Panie Dyrektorki. 

Następnie głos zabrała radna Wiesława Olszewska, która zapytała czy na dzień dzisiejszy 
zostały podjęte jakieś czynności, aby w tym roku doszło do przeniesienia Pani Wacławek 
Krystyny do budynku w Wędrogowie. 
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Pan Wójt odpowiedział, że zostały zrobione podziały tj. zostało podpisane porozumienie z właścicielem gruntu na której można urządzić drogę do nieruchomości, którą przejęliśmy. Jest wycena działek i właściciel z którym mamy się zamieniać wziął tą wycenę i do wczoraj miał dać odpowiedź na piśmie czy akceptuje tą wycenę czy nie. Trudno w tej chwili odpowiedzieć kiedy to będzie. 

Radny Andrzej Krajewski zapytał czy budynek w Wędrogowie nadaje się do zamieszkania bez wcześniejszego przeprowadzenia remontu? 

Pan Wójt odpowiedział, że jest przedstawiony wstępny kosztorys i w budżecie na 2014 rok który został przyjęty w grudniu są zabezpieczone środki na remont budynku. Pan Wójt dodał, że remont nie zostanie przeprowadzony dopóki nie będzie urządzona droga. 

W związku z brakiem pytań Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad.13 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Głos zabrał Pan Wójt, który powiedział, że w ubiegłym roku została podjęta uchwała Rady Gminy w której wskazano, że sołectwo Zawady i Ulaski głosują w Komisji Wyborczej w Turowej Woli jak również to, że został utworzony nowy obwód wyborczy w Starym Wylezinie gdzie głosują mieszkańcy sołectwa Chrzczonowice, Janów, Nowy Wylezin, Michałowice i Stary Wylezin. Pan Wójt zwrócił się z prośbą do Panów radnych i pań Sołtysek, żeby przedstawić mieszkańcom powyższą informację. Prośba skierowana będzie również do księdza proboszcza, aby dwie niedziele przed wyborami ogłosił powyższą informację. 

Pan Wójt w imieniu Wicemarszałka Artura Bagieńskiego przeprosił również wszystkich obecnych na posiedzeniu Sesji Rady Gminy, za to że nie może uczestniczyć w obradach. 15 kwietnia było ustalane, że przybędzie na Sesję ale w dniu dzisiejszym uczestniczy w obradach Sejmiku Województwa, które niestety się przeciągły i nie może ich opuścić. 

Pan Wójt zaprosił wszystkich na otwarcie świetlicy w Turowej Woli. Mieszkańcy zaczęli budować budynek w okresie li wojny światowej, potem były różnego typu dobudówki. Teraz budynek stanowi jedną całość. 

Do zaproszenia na otwarcie świetlicy w Turowej Woli dołączyła się również Przewodnicząca Rady Gminy. 

Głos zabrała radna Dorota Powązka, która w związku z tym, że nie mogła uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających malarza Józefa Chełmońskiego, chciałaby złożyć na ręce Pani Marii Cygan drobny upominek artystki, która obecnie maluje, Pani Kuncewicz. Pani Maria Cygan serdecznie podziękowała za przekazany upominek. 

Ad.14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie X.XXIX Sesji Rady Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 14:25 

Protokołowała: 

.f\ D ,,~ H ooo@<) 
Edyta Adamczyk 

Przewodnicząca Rady 
Gminy Kowiesy 

/-/ Barbara Kowalska 
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