
Protokół z XL Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 30 maja 2014 roku 

P R O T O K Ó Ł Nr XL/2014 
z XL Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 maja 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina 
Zakończenie Sesji godzina 

Ustawowy stan radnych 
Faktyczny stan radnych 

13:00 
14:45 

15 
14 

W sesji uczestniczyło 14 radnych - nieobecny był radny Ireneusz Bedełek według załączonej 
listy obecności -(załącznik nr 1 do protokołu), ponadto w sesji uczestniczyli: pani Lidia 
Wiedeńska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Pani Maria Cygan - Dyrektor 
Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, pan Krzysztof Wawrzyniak- Dzielnicowy Gminy Kowiesy, 
Pani Katarzyna Żyszkowska - Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 
Bartoszewicach (załącznik nr 2) 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy 
Pani Teres Słoma - Sekretarz 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy 
Pan Tomasz Jarzyna - Komendant Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach 

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: 
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. Informacja Pana Tomasza Jarzyny Komendanta Miejskiej Policji w Skierniewicach na temat 

stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kowiesy w 2013 roku. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2014 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kowiesy. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 
13. 
Porządek obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, 12 
radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się 
od głosu. Porządek został przyjęty 12 głosami. 

Ad.4 
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W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 
kwietnia 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. 

I. Z zakresu zadań inwestycyjnych: 
1. Dokumentacja techniczna na plac zabaw przy szkole podatkowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Kowiesach jest wykonana. Zostało złożone do Starostwa Powiatowego 
zgłoszenie o zamiarze budowy. 
2. Przetarg na odbiór, transport i składowanie wyrobów azbestowych od mieszkańców 
Gminy Kowiesy etap li odbył się 14 maja b.r. Zostało złożone 12 ofert. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma P.P.H.U „ANWO" z Łowicza. Umowa zostanie podpisana w terminie określonym 
w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prace muszą być zakończone do 15 lipca b.r. 
3. Dostawa i rozłożenie destruktu na drogach została zrealizowana w terminie. Dziękuję 
Paniom i Panom sołtysom za sprawne pokierowanie wykonawcy w swoim sołectwie. 
4. Został ogłoszony przetarg na budowę Ili etapu drogi gminnej Nr 115152E relacji 
Wędrogów -Wola Pękoszewska łączącej drogę krajową nr 70 z drogą powiatową nr 1330E 
oraz przebudowa kolidującej sieci kablowej. 
Wpłynęły dwie oferty: 
- PRO Zaskórski i Wsp. 995.931,19 zł brutto 
- PROM Piotrków Tryb. 986.344, 1 O zł brutto 
Kosztorys inwestorski wyniósł 1.441.566 zł brutto 

li. Sprawy bieżące: 
1. W dniu 1 O maja w Turowej Woli odbyła się uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej i 
remizy OSP w Turowej Woli. Wszystkim radnym i sołtysom, którzy wzięli udział w 
uroczystościach gorąco dziękuję. 
Bardzo gorąco dziękuje wszystkim, którzy przygotowywali tą uroczystość, a w szczególności: 
- mieszkańcom Turowej Woli pod kierownictwem Pani sołtys Barbary Skrzeczyńskiej; 
- członkom Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Wola i okolic pod przewodnictwem Pani 
Prezes Marzeny Matuszewskiej; 
- druhom strażakom pod dowóctwem Prezesa Grzegorza Stykowskiego. 
Dziękuję Paniom z KGW w Lisnej i Paniom z KGW w Jeruzalu za przygotowanie stoisk z 
lokalnymi potrawami. 
Składam podziękowania wszystkim artystom występującym na scenie: 
- przedszkolakom z Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Turowej Woli; 
- uczennicom Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu; 
- uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach; 
-uczniom Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli; 
-Gminnemu Kabaretowi , , Banialuka". 
2. W dniu 13 maja w gminie Buczek podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa 
Łódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa SP-1 dla OSP Paplin. Kwota 
dofinansowania wynosi 4 tys. zł. 
3. Zostało wydane 68 decyzji stypendium socjalnych dla dzieci z terenu gminy. Łączna 
kwota stypendium wyniosła 14.416 zł i w tym 20% udziału własnego budżetu gminy Kowiesy. 
Wysokość stypendium socjalnych wyniosła od 169,60 zł do 300 zł na jednego ucznia. 
4. W dniach 7 i 23 maja podpisywałem akty notarialne w biurze notarialnym w Rawie 
Mazowieckiej na sprzedaż działek w Kowiesach i przyjęcie darowizny działek w Woli 
Pękoszewskiej. 

5. Od 20 maja są przyjmowane wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku 
wiosennych przymrozków w gospodarstwach. Wnioski sa przyjmowane do 6 czerwca. 
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6. W dniu 8 maja odbył się objazd dróg dojazdowych na terenie Gminy Kowiesy, w celu 
zlokalizowania budowy zatok przystankowych, w którym brali również udział przedstawiciele 
GDDKiA oddział w Łodzi. Objazd trwał ponad trzy godziny. W tym roku będzie wykonana 
dokumentacja techniczna. 

7. W świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie w dniu 28 maja o godz. 13:00 odbyło się 
spotkanie przedstawicieli: PKP PLK, firmy STARBAG i zarządcy drogi powiatowej nr 1321 Ez 
mieszkańcami wsi: Stary Wylezin, Nowy Wylezin i Michałowic, którzy korzystają z tej drogi 
codziennie. 

Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 30 kwietnia brałem udział w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, 
prezentującej Regionalny Program Operacyjny województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Po wielu uwagach zgłoszonych przez samorządy lokalne udało zmienić się w programie 
wiele niekorzystnych zapisów dla gmin wiejskich. Ponadto wprowadzono zapis, że około 7% 
środków jest zarezerwowanych w działaniach dla gmin wiejskich. Obecnie Regionalny 
Program Operacyjny zostanie przesłany do zatwierdzenia do Brukseli. Proces może potrwać 
do 6 miesięcy. 
2. W dniach 15-16 maja brałem udział w XXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin 
Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Zostały przyjęte sprawozdania z działalności Zarządy 
Związku oraz uchwalenia budżetu na 2014 rok. Debata merytoryczna dotyczyła: 
- stanu prac nad zmianami w ustawie o systemie oświaty i w Karcie Nauczyciela. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował - sekretarz stanu Pan Przemysław 
Krzyżanowski. Przygotowane zmiany dotyczące bezpłatnych podręczników jest to nałożenie 
na samorządy lokalne i dyrekcje szkół dodatkowych obowiązków, bez przekazania na to 
zadanie środków finansowych. Zmiany w Karcie Nauczyciela mają być przyjęte przez Sejm 
w tym roku. Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Panie i Panowie 
Radni otrzymali; 
- subwencji środowiskowej, gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska 
przedstawił Pan Janusz Ostapiuk - Wiceminister Środowiska; 
- kształtu PROW 2014-2020 przedstawiła Pani Zofia Szalczyk - Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiele uwag samorządów lokalnych, związków 
samorządowych wymogło, że w poprawionym PROW-ie na lata 2014-2020 znalazły się 
środki dla gmin wiejskich na drogi gminne, wodociągi i kanalizacje oraz sprzęt p.poż. 
- środki finansowe na rozwój obszarów wiejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych 
i programach krajowych na lata 2014-2020 przedstawił Pan Piotr Zygadło z Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju. To co udało się wywalczyć u Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej na 
kongresie w Serocku zostało zapisane w RPO i programach krajowych tj. wydzielenie puli 
środków dla gmin wiejskich. Wszystkie stanowiska przyjęte przez Walne Zgromadzenie 
Związku Gmin Wiejskich zostały przekazane radnym i zostaną dołączone do protokołu z 
dzisiejszej Sesji Rady Gminy. 
3. W dniu 27 maja brałem udział w spotkaniu samorządowców z Panem Prezydentem 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim w Belwederze. 
4. W dniu dzisiejszym brałem udział w spotkaniu starostów, burmistrzów i wójtów z 
powiatów: rawskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego w sprawie przygotowania 
wspólnego wniosku do RPO woj. łódzkiego. 

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 Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Panu Tomaszowi Jarzyna 
Komendantowi Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, który przedstawił informację na temat 
stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kowiesy w 2013 roku. 
Pan Komendant poinformował, że w 2013 roku na terenie Gminy Kowiesy zaistniało 52 
przestępstw (59 w roku 2012) w tym: 
- 9 kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości (13 w 2012 roku) 
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- 14 kradzieży z włamaniem (10 w 2012 roku) 
- 1 uszkodzenie mienia (2 w 2012 roku 
- 23 kradzieże mienia (31 w 2012 roku) 
- 4 inne przestępstwa ( 3 w 2012 roku) 
Ogółem stwierdzono 84 czyny przestępcze. 

Pan Komendant powiedział, że dodatkowo policjanci przeprowadzili 27 postępowań w sprawie o wykroczenia ( 31 w 2012 roku) oraz 281 interwencji (200 w 2012 roku). Przeprowadzono 27 postępowań sprawdzających, które zakończone zostały sporządzeniem odmowy wszczęcia dochodzenia (12 w 2012 roku). 
Ponadto w 2013 roku na terenie Gminy Kowiesy zaistniały 3 wypadki drogowe (4 w 2012 roku) oraz 46 kolizji (93 w 2012 roku). W zdarzeniach tych 7 osób zostało rannych, zabitych nie było (w 2012 roku 4 rannych oraz jedna ofiara śmiertelna). 

Pan Komendant dodał, że biorąc pod uwagę powyższe dane należy jednoznacznie stwierdzić, że największym zagrożeniem na terenie gminy Kowiesy są kradzieże oraz kradzieże z włamaniem. Policjanci KMP Skierniewice patrolując teren gminy skutecznie eliminują to zagrożenie. W trakcie służb obchodowych i patrolowych dzielnicowi dokonują sprawdzeń oraz obserwacji miejsc i obiektów szczególnie zagrożonych, dodatkowo przeprowadzają rozmowy z mieszkańcami gminy Kowiesy na okoliczności zaistniałych zdarzeń z ukierowaniem na uzyskanie informacji o sprawcach tych czynów. 
Podsumowując przedstawione dane statystyczne należy ocenić stan bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie Gminy Kowiesy jako zadowalający. W porównaniu do 2012 roku nastąpił znaczny spadek liczby stwierdzonych przestępstw zwłaszcza przypadków kierowania pojazdami po drogach publicznych w stanie nietrzeźwości a ponadto zauważalny jest spadek czynów stwierdzonych w kategorii kradzieży. Zagrożenie o charakterze kryminalnym zmniejszyło si5.ę w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Pan Komendant dodał, że poprawiło się 
bezpieczeństwo na drogach skutkujące spadkiem o 50% w ilości zaistniałych zdarzeń drogowych. Pan Komendant podziękował za przedstawienie informacji i dodał, że jeżeli są jakieś pytania na pewno na nie odpowie. 
Głos zabrała radna Barbara Białek, która powiedziała, że owoce które wiozła na skup, wysypały 
się częściowo na drodze. Po dojechaniu na skup za pół godziny przyjechała policja, która 
wiedziała już, kto wiózł już owoce i na który skup. Po przyjeździe policja powiedziała, że wysypane owoce są dużym zagrożeniem oraz że radna powinna sprzątnąć te owoce bo w przeciwnym razie zostanie ukarana mandatem. Gdy radna wracała ze skupu w miejscu gdzie owoce się wysypały została tylko mokra plama. Radna odnosi się do drogi od DK nr 70 do Jeruzala i dalej w kierunku Paplina i Wędrogowa, gdzie po każdej burzy i każdym deszczu namulany jest piach do takiego stopnia, że nie można przejechać samochodem. Do tego faktu 
żadna policja się nie odnosi do właściciela drogi ani do gminy tylko łapie się takich „przestępców" jak rolników. 
Komendant Tomasz Jarzyna odniósł się do wypowiedzi radnej i powiedział, że ten kto zanieczyszcza drogę powinien to uprzątnąć. W przedstawionej sytuacji widać, że społeczeństwo 
zareagowało, bo na pewno ktoś musiał powiadomić o tym fakcie. Nikt zapewne nie powiedział, że radna jest przestępcą, bo jeżeli już to mamy doczynienia z wykroczeniem drogowym. Komendant 
zapytał czy radna została ukarana czy tylko pouczona? 
Radna Barbara Białek odpowiedziała, że powiedziano jej, że jeżeli tego nie sprzątnie to zostanie ukarana mandatem. Radna powtórzyła, że gdy wróciła na miejsce gdzie rozsypały się owoce to 
została tylko plama. Na każdym kilometrze drogi jest multum piachu. 
Komendant powiedział, że kwestią bezsprzeczną jest, że gdy pojazdy rolnicze wyjeżdżają z pola bądź wiozą płody rolne, w momencie kiedy nastąpi zanieczyszczenie jezdni, należy to sprzątnąć. Sama radna powiedział, że policjanci byli szybko, więc działali sprawnie, przeprowadzili rozmowę, powiedzieli co radna ma zrobić i pouczyli. Żadna konsekwencja radnej nie spotkała i nie należy się tym denerwować. Na przyszłość po prostu trzeba uważać i dotyczy to każdego, nie tylko Pani radnej. Komendant dodał, że każde zanieczyszczenie na jezdni może sprawiać zagrożenie. Radna Barbara Białek ponownie powiedziała, że piach który jest namulany na każdym kilometrze jezdni, nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. Radna poprosiła Komendanta aby sam przejechał się wskazaną drogą i zobaczył ile piachu jest namulone. Radna dodała, że piach na jezdni nie sprawia zagrożenia? Radna powiedziała, że dwa tygodnie temu osoba miała wypadek na zamulonym odcinku jezdni w Jeruzalu i do tej pory jest w szpitalu i nie jest to zagrożeniem? 
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Komendant odpowiedział, że o odmulenie trzeba ubiegać się do zarządcy drogi. Jeżeli radna 
zauważy, że nastąpiło zamulenie drogi trzeba zadzwonić na policję powiedzieć jaka jest sytuacja i 
zostanie przekazana informacja do zarządcy drogi. 
Głos zabrał Pan Wójt, który powiedział, że największym problemem dla mieszkańców gminy 
Kowiesy jest ustawianie służby ruchu drogowego na dojazdówkach albo zjazdach z trasy S8, a 
nie w miejscach gdzie kierowcy nagminnie łamią ograniczenia np. na DK nr 70 w Woli 
Pękoszewskiej gdzie jest teren zabudowany, jak również skrzyżowanie dróg w Turowej Woli. Pan 
Wójt dodał, że potrzeba służby ruchu drogowego byłaby w tych dwóch miejscach a nie na 
dojazdówce w Wędrogowie czy Kowiesach, gdzie każdy praktycznie i zjeżdżając z trasy ma 
zachowaną prędkość. 
Pan Wójt powiedział, że gdy był zamykany Rewir Policyjny w Kowiesach, miały stać patrole 
samochodowe. Pan Wójt zapytał jak to wygląda na dzień dzisiejszy. 
Pan Wójt zapytał również o włamania, które odbywały się na terenie naszej gminy. Czy zostali 
namierzeni sprawcy tych włamań i zostali w jakiś sposób ukarani? 
Zostało zadane również pytanie czy wiadomo kiedy zostanie zakończone postępowanie sprawy 
odnośnie wypadku, który miał miejsce na naszym terenie podczas weekendu majowego. Była 
nagonka ze strony mediów na sadowników z terenu naszej gminy. Pan Wójt zapytał czy będzie 
jakaś zmiana przepisów, np. że w jakieś odległości od dróg nie można stosować sztucznych 
zamgławiaczy, czy ubezpieczenie OC, które płacą rolnicy będzie to obejmowało czy nie. 
Pan Komendant zapytał czy patrole ruchu drogowego stoją przy samym wlocie na trasę S8? 
Pan Wójt odpowiedział, że w Wędrogowie i w Kowiesach. 
Pn Komendant odpowiedział, że należy się tylko cieszyć, bo w momencie kiedy stoją są bardziej 
widoczne co wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Komendant dodał, że patrol przyjeżdżający do 
Kowies czy Wędrogowa, na pewno przejeżdża drogami, o których mówił Pan Wójt. Odnosząc się 
do trasy S8 jest inna taktyka pełnienia służby, która w pewnym sensie jest narzucona z góry. Pan 
Komendant dodał, że każdorazowo z obecności policji należy się cieszyć, ponieważ wpływa to na 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Pan Komendant powiedział, że jeżeli chodzi o 
skrzyżowanie w Turowej Woli to jak najbardziej zostanie przekazane to wydziałowi ruchu 
drogowego. Na terenie naszej gminy jest najwięcej patroli ruchu drogowego, a jest to związane z 
tym, że przebiega droga S8 jak również drogi dojazdowe. 
Pan Komendant odniósł się do urządzeń wytwarzających sztuczną mgłę. Prowadzone jest 
postępowanie w sprawie katastrofy, która miała miejsce na trasie S8. Pan Komendant dodał, że 
nie wiadomo kiedy zakończy się postępowanie, ponieważ to zależy od prokuratury w Rawie 
Mazowieckiej, która obecnie prowadzi śledztwo. Może zdarzyć się tak, że zmieni się prokurator 
prowadzący i będzie to zależało bezpośrednio od prokuratora. 
Pan Komendant odniósł się również do liczby włamań na terenie Gminy Kowiesy i zwrócił uwagę, 
że włamań jest mniej niż było poprzednio. Większa liczba włamań wcześniej była spowodowana 
tym, że odbywała się przebudowa trasy S8 i włamania były głównie do maszyn, które brały udział 
w budowie. Obecnie jak wiadomo paliwo nie tanieje więc włamania są głównie do stojących na 
parkingu w Zawadach, pojazdów ciężarowych. 

Pan Wójt powiedział, że w zapytaniu chodziło o włamania do mieszkań, czy sprawcy zostali 
namierzeni? 
Pan Komendant odpowiedział, że sprawcy nie zostali namierzeni. 

Głos zabrał Cezary Żukowski, który powiedział, że chciałby się odnieść do skrzyżowania w 
Turowej Woli, akurat go to dotyczy, ponieważ jest radnym zresztą nie tylko jego ponieważ Pani 
Przewodnicząca jest z tamtego okręgu, rany Bogdan Mioduszewski oraz Wiceprzewodniczącemu 
Rady nie jest obojętne to skrzyżowanie. Od dwóch kadencji rada występuje aby to skrzyżowanie 
zmienić i żeby powstało tam rondo. Kierowcy na tym skrzyżowaniu łamią przepisy dlatego, że 
inwestycja nie jest zrealizowana. Gdyby w miejscu skrzyżowania powstało rondo, nikt by tam nie 
przekraczał prędkości. Należało by się zastanowić czy w tej kadencji też zostanie to zrealizowane, 
ponieważ kosztorys opiewa na 3 miliony złotych. My jako radni tego nie analizowaliśmy. Radny 
dodał, że należałoby się zastanowić czy na tym skrzyżowaniu należy ustawiać policję. W pobliżu 
skrzyżowania znajduje się szkoła, tamtędy przebiega trasa Warszawa-Nowe Miasto więc jest 
duże natężenie ruchu i należałoby się nad tym skrzyżowaniem zastanowić. Radnego poruszyła 
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propozycja patroli policyjnych. W miejscu skrzyżowania należy zrobić rondo a nie ustawiać 
patrole policyjne. 
Pan Komendant poprosił mieszkańców, aby w sposób właściwy angażowali dzielnicowego w 
sprawy zaistniałe na terenie gminy. Infrastruktura drogowa jest bardzo ważna co widać po trasie 
S8, która stała się o wiele bezpieczniejsza. 
Pan Wójt powiedział, że w niedługim czasie odbędzie się przebudowa wiaduktów nad trasą S8 w 
Chojnacie oraz OK nr 70 w Zawadach, w związku z czym liczba kradzieży na pewno wzrośnie. 
Pan Wójt poruszył również sprawę pań, które stoją w Hucie Zawadzkiej. Na innych terenach 
poradzono sobie z tym problemem. 
Pan Komendant odpowiedział, że bardzo dobrze poradzono sobie z tym problemem. Problem 
zasadniczo przeniósł się na teren powiatu żyrardowskiego. Prowadzone jest w tym zakresie 
rozpoznanie i w momencie kiedy mamy możliwość podjęcia interwencji jest ona podejmowana. 

Następnie głos zabrał radny Andrzej Krajewski, który powiedział, że chciałby zwrócić uwagę, że 
na cmentarzu w Chojnacie uszkodzone jest wiele nagrobków. Szkody są duże a nie słychać było, 
żeby jakiś sprawca został złapany. Radny zwrócił się z prośbą, że jeżeli byłby by patrole na 
terenie naszej gminy, to mogliby przejechać od czasu do czasu koło cmentarza. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Brzeziński powiedział, że największą plagą są 
złomiarze, co zresztą sam Wiceprzewodniczący zaobserwował. Wiceprzewodniczący podał 
przykład gdzie sam został okradziony przez złomiarzy. 
Pan Komendant powiedział, że mężczyźni z reguły znają się na markach samochodów, spisać do 
tego nr rejestracyjne, jeżeli sytuacja jest nagła należy skorzystać z numeru alarmowego, a jeżeli 
sytuacja nie jest nagła to o pomoc można poprosić Pana dzielnicowego. Wszyscy w jakiś sposób 
jesteśmy odpowiedzialni za własne bezpieczeństwo. 

Głos ponownie zabrał radny Cezary Żukowski, który powiedział, że w Białej Rawskiej czy Rawie 
Mazowieckiej patrole nocne są częstsze. Radny dodał, że najważniejsze są patrole nocne. 
Złodziej też obserwuje gospodarstwa. Radny podał przykład gdzie sam uczestniczył w przypadku 
gdy nieznany samochód jeździł po okolicy. 
Pan Komendant ponownie powiedział, że na terenie Gminy Kowiesy są patrole policyjne, ale 
niemożliwe jest aby co noc na terenie każdej gminy był patrol policyjny, a niemożliwe jest to ze 
względów kadrowych. 
Następnie głos zabrał sołtys Bolesław Wacławek, który powiedział, że dużym zagrożeniem są 
drogi, które są nieremontowane i nie przystosowane do dużego ruchu pojazdów. Drogi powiatowe 
mają to do siebie, że ruch samochodowy jest większy. Powiat na dzień dzisiejszy bardzo 
zaniedbał utrzymanie dróg, bo pobocza przy drodze powiatowej biegnącej z Chojnaty na Wolę 
Pękoszewską są zarośnięte na całej długości drogi i pieszy musi iść drogą a nie poboczem. 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Panu Tomaszowi Jarzyna - Komendantowi 
Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach za udział w sesji i zarządziła 15- minutową przerwę w 
obradach Sesji Rady Gminy. 

Ad. 7. 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 
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: 

Dział 750, rozdz.75075, § 0960 
Otrzymane darowizny na otwarcie świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Turowej Woli -
1.050,00 zł 

Dział 754, rozdz.7412, § 6330 
dotacja z budżetu województwa Łódzkiego na sprzęt do ratownictwa medycznego dla OSP 
Paplin - 4.000,00 zł 
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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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytów. Omówienia 
projektu uchwały dokonała Pani Skarbnik, która powiedziała, że budżet roku 2014 zakłada spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 472.621 zł. środki na tę spłatę 
pochodzą częściowo z rozliczenia roku 2013- 260.000,00 zł a na pozostałą część rat kredytów 
należy zaciągnąć kredyt w kwocie 212.621,00 zł. Spłata kredytu proponowana jest w latach 2015-
2019. 

Radna Dorota Powązka zapytała jakie będzie zadłużenie procentowe gminy na koniec roku? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że obecnie nie obowiązuje już procentowe zadłużenie tylko wskaźniki 
spłaty i dlatego ważne jest, żeby mieścić się w progach. Pani Skarbnik dodała, że zadłużenie na 
pewno nie przekroczy 20% przy wcześniejszym 60% dopuszczalnym progu zadłużenia. Pani 
Skarbnik poinformowała, że każda gmina ma indywidualny wskaźnik zadłużenia. 

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 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kowiesy. 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Wójt, który powiedział, że zgodnie z art 42 ust. 7 pkt 3 
ustawy - Karta Nauczyciela określenie wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w 
Ustawie należy do kompetencji organu prowadzącego. W związku z zaplanowanym w projekcie 
organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Kowiesach etatem logopedy, taki wymiar należy określić. 
Rada Gminy, zgodnie z art. 91 d pkt ustawy Karta Nauczyciela posiada kompetencje do podjęcia 
przedmiotowej uchwały. Obowiązkowy wymiar zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Kowiesy będzie wynosił 24 godziny. Maksymalna liczba godzin 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji wynosi 25. 

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 interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Mariusz Antos zapytał czy jest odpowiedź z Lasów Państwowych na pismo wystosowane 
przez mieszkańców sołectwa Jeruzal - Wólka Jeruzalska dotyczące drogi łączącej Wólkę 
Jeruzalskąz OK nr 70. 
Pan Wójt odpowiedział, że nie wpłynęło żadne pismo z odpowiedzią na wyżej wymienione 
zagadnienie. Zastępca Leśniczego Nadleśnictwa Grójec, który był na poprzednich Komisjach 
Rady Gminy powiedział, że sprawa będzie załatwiona ale do dnia dzisiejszego nie mamy nic na 
piśmie. W przyszłym tygodniu Pan Wójt będzie widział się z Sekretarzem Nadleśnictwa Grójec, 
ponieważ będą wycinane drzewa na działce leśnej w Wędrogowie i Jeruzalu, także Pan Wójt na 
pewno przypomni o w/w sprawie. 

Radna Iza Wieczorek zapytała kiedy będzie zaczęta budowa drogi relacji Wędrogów-Wola 
Pękoszewska ? 
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Pan Wójt odpowiedział, że budowa zacznie się po zakończeniu postępowania zamow1en 
publicznych. Termin w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakończenia prac 
przewidziany jest do 15 września. 

Następnie głos zabrała radna Dorota Powązka, która powiedziała, że wniosek o oszacowanie 
szkód w gospodarstwie trzeba złożyć do 6 czerwca wraz z kserokopią wniosku składanego do 
ARiMR potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Co z osobami, które nie zdążą otrzymać w 
czasie potwierdzonej za zgodność kserokopii? 
Pani Sekretarz odpowiedziała, że można złożyć wniosek o oszacowanie strat w gospodarstwie, a 
gdy uzyska się potwierdzoną za zgodność kserokopię należy ją dołączyć do wniosku. 

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

Ad.13 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 

Pan Wójt wręczył pisemne podziękowania: 
- dla Marzeny Matuszewskiej Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Wola i okolic za 
przygotowanie poczęstunku podczas otwarcia świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w 
Turowej Woli (podziękowania odebrała Przewodnicząca Rady Gminy) 
-dla Pani Doroty Majewskiej Przewodniczącej KGW Jeruza/ za stoisko gminne zorganizowane w 
dniu 10.05.2014 r. podczas otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Turowej Woli (podziękowania odebrała 
sołtys Regina Widulińska) 
- dla Pani Karoliny Banackiej Przewodniczącej KGW Lisna za stoisko gminne zorganizowane w 
dniu 10.05.2014 r. podczas otwarcia Świetlicy Wiejskie w Turowej Woli 
- dla Pani Wiesławy Zakonnik Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej woli za 
wstęp uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w dniu 10.05.2014 r. podczas 
otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Turowej Woli (podziękowania odebrała Przewodnicząca Rady 
Gminy) 
- dla Pani Dyrektor Marii Cygan za występ uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu w dniu 
10.05.2014 r. podczas otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Turowej Woli 
- dla Pani Dyrektor Lidii Wiedeńskiej za wstęp uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kowiesach w 
dniu 10.05.2014 r. podczas otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Turowej Woli 
- dla Pani Haliny Cybulskiej - za występ Gminnego Kabaretu Banialuka w dniu 10.05.2014 r. 
podczas otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Turowej Woli. 

Pan Wójt powiadomił również o tym, że: 
- w dniu 11.06.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Kowiesy odbędzie się spotkanie 
dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Szkolenie poprowadzą 
pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
- w dniach 9-1 O czerwca na terenie Gminy Kowiesy odbędzie się zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych, informacje o tym jakie rzeczy będą odbierane znajdują się w informacjach 
rozdanych sołtysom, w w/w informacji jest również przypomnienie o uiszczaniu opłaty za 
gospodarowanie odpadami za I kwartał 2014 r., 
- do dnia 1 O czerwca do Urzędu Gminy Kowiesy można zgłaszać kandydatów do Konkursu na 
najlepszego gospodarza Powiatu Skierniewickiego „Boryna Roku 2014", więcej informacji na ten 
temat znajduje się w regulaminie, który został rozdany sołtysom. 
Pan Wójt w nawiązaniu do Komunikatu dla rolników przekazanego od Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, przypomniał o obowiązku zapewnienia 
odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych na wszystkich produkcji żywności: uprawy, 
zbioru, skupu, transportu, przechowalnictwa i przetwórstwa, przestrzegając zasad 
bezpieczeństwa żywności. 
Pan Wójt poinformował, że dożynki powiatowe w tym roku odbędą się w sierpniu w Godzianowie. 
Stoisko gminne będzie przygotowywane przez sołectwo Turowa Wola. 
Pan Wójt podziękował również za frekwencje wyborczą w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, które odbywały się 25 maja. W naszej Gminie największa frekwencja była w 
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okręgu wyborczym Starym Wylezinie, natomiast najmniejsza frekwencja była w okręgach w Woli 
Pękoszewskiej i Turowej Woli. 

Następnie głos zabrała Pani Maria Cygan Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, która 
poinformowała, że w dniu 13 czerwca będzie nadanie imienia szkole oraz wręczenie sztandaru. 
W związku z powyższym Pani Dyrektor bardzo serdecznie zaprosiła na w/w uroczystość oraz 
wręczyła zaproszenia radnym obecnym na posiedzeniu Sesji Rady Gminy. 

Następnie głos zabrała radna Barbara Białek, która zwróciła się z prośbą, aby władze starostwa 
przyjechały i obejrzały w jakim stanie są drogi powiatowe na terenie naszej Gminy. Pobocza nie 
są wykoszone, a jadąc z Kowies w stronę Paplina w lesie jest zrobiony tunel z drzew. Gałęzie nie 
są przycinane kilkanaście lat. 
Pan Wójt powiedział, że było spotkanie z mieszkańcami Starego Wylezina, Michałowic oraz 
Nowego Wylezina z PKP PLK, firmy STARBAG i zarządcy drogi powiatowej nr 1321 E. Sprawy 
dróg powiatowych są poruszane na każdym spotkaniu. Jest już podpisana umowa na 
modernizację drogi od OK nr 70 do Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu. Pan Wójt dodał, że na 
następna sesje poprosimy Pana Starostę lub Kierownika Wydziału, aby złożyli sprawozdanie z 
robót wykonanych na drogach powiatowych znajdujących się na naszym terenie. Pan Wójt 
powiedział, że zaległości w wycinaniu zakrzaczeń na naszym terenie sięgają poprzedniej 
kadencji. Pan Wójt dodał, że na terenie powiatu skierniewickiego jest 280 km dróg. Obiecano, że 
do Bożego Ciała zostaną wykoszone pobocza. 

Głos zabrał radny Mariusz Antos, który powiedział, że korzystając z okazji, że na następną 
Sesję Rady Gminy będą zaproszeni przedstawiciele władz powiatowych, można byłoby poprosić 
o zakres budowy drogi od OK nr 70 do Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu? 
Pan Wójt odpowiedział, że zakres budowy drogi można znaleźć na stronie Starostwa 
Powiatowego. Na stronie podczas ogłaszania przetargu zawsze umieszczony jest przedmiar i 
kosztorys robót. 

Radna Wiesława Olszewska zapytała czy odpady wielkogabarytowe należy wstawiać przed dom 
czy w określonych punktach? 
Pan Wójt odpowiedział, że odpady będą odbierane spod posesji. 

Sołtys Bolesław Wacławek zapytał czy podczas większej ilości opadów jakie będą występować, 
woda przy wiadukcie z Chojnaty w stronę Woli Pękoszewskiej będzie wypompowywana przez 
strażaków za każdym razem? 
Pan Wójt odpowiedział, że za to co wypompowywują strażacy płaci GDDKiA. Dokumentacja 
rozwiązania tego problemu podobno jest zlecona firmie od ubiegłego roku. Niestety Kierownik z 
Piotrkowa Trybunalskiego, który nadzoruje ten teren nie potrafił odpowiedzieć kiedy 
dokumentacja będzie zrealizowana. Po wielu latach walki w końcu odbudowano kapliczkę w 
Chrzczonowicach, która w dniu wczorajszym była przekazywana sołectwu. Niestety jest 
zgłoszonych kilka uwag, które firma ma poprawić. 
Pan Wójt dodał, że GDDKiA w kwietniu uzyskała pozwolenie na użytkowanie drogi SS po 
przebudowie. Pan Wójt poinformował również, że do września ma być uzyskane pozwolenie na 
użytkowanie wiaduktu w Nowym Wylezienie. 

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

Zakończenie sesji godz. 14:45 

Protokołowała: 

1/aatu 7 
Edyta Adan'\czyk 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Kowiesy 

/-/ Barbara Kowalska 
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