
Protokół z XLI Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 26 czerwca 2014 roku 

P R O T O K Ó Ł Nr XLl/2014 

z XLI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

Początek Sesji godzina 13.00 

Zakończenie Sesji godzina 15.30 

Ustawowy stan radnych 15 
Faktyczny stan radnych 14 

W sesji uczestniczyło 14 radnych według załączonej listy obecności - nieobecny był radny Ireneusz 
Bedełek (załącznik nr 1 do protokołu), oraz sołtysi zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2 do 
protokołu). 

W sesji udział wzięli: 
Pan Andrzej Józef Luboiński - Wójt Gminy, 
Pani Teresa Słoma - Sekretarz Gminy 
Pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy. 
Pan Marian Stasik- Kierownik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego 

Ad.1 

Otwarcia Sesji dokonała pani Barbara Kowalska - Przewodnicząca Rady Gminy, która serdecznie 
powitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. 

Ad. 2 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, 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 planowany 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 Mariana Stasika - Kierownika Wydziału Dróg dotycząca kosztów związanych z 

bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy Kowiesy w 2013 roku i przewidywanych kosztach w 
2014 roku oraz zrealizowanymi inwestycjami drogowymi w 2013 roku oraz planowanymi 
inwestycjami drogowymi do realizacji w 2014 r. na terenie Gminy Kowiesy w porównaniu z innymi 
gminami na terenie powiatu skierniewickiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu 
na 2013 rok. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kowiesy na lata 2014-2016. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2014 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Kowiesy. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
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14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zamknięcie obrad. 
Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy - Andrzej Józef Luboiński, który poprosił 
aby zamienić pkt 5 Informacja Wójta o działalności między sesjami z pkt 6 Informacja Pana Mariana 
Stasika - Kierownika Wydziału Dróg dotycząca kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na 
terenie gminy Kowiesy w 2013 roku i przewidywanych kosztach w 2014 roku oraz zrealizowanymi 
inwestycjami drogowymi w 2013 roku oraz planowanymi inwestycjami drogowymi do realizacji w 2014 
r. na terenie Gminy Kowiesy w porównaniu z innymi gminami na terenie powiatu skierniewickiego oraz 
aby w miejsce pkt 9 został dodany punkt „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
i utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. ,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy" 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 

Wniosek o zmianę porządku 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. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 14 głosami. 
Po zmianie porządek przedstawia się następująco: 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Pana Mariana Stasika - Kierownika Wydziału Dróg dotycząca kosztów związanych 

z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy Kowiesy w 2013 roku i przewidywanych 
kosztach w 2014 roku oraz zrealizowanymi inwestycjami drogowymi w 2013 roku oraz 
planowanymi inwestycjami drogowymi do realizacji w 2014 r. na terenie Gminy Kowiesy w 
porównaniu z innymi gminami na terenie powiatu skierniewickiego. 

6. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu na 2013 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację i utrzymania trwałości rezultatów 

projektu pn. ,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy" w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 

1 O. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2014-2016. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2014 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Kowiesy. 
14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Wolne wnioski i informacje. 
16. Zamknięcie obrad. 

Ad.4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XL Sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 
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, nikt od głosu się nie 
wstrzymał. Protokół został przyjęty 14 głosami. 

Ad.5 
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Kolejny punkt to Informacja Pana Mariana Stasika - Kierownika Wydziału Dróg dotycząca kosztów 
związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy Kowiesy w 2013 roku i przewidywanych 
kosztach w 2014 roku oraz zrealizowanymi inwestycjami drogowymi w 2013 roku oraz planowanymi 
inwestycjami drogowymi do realizacji w 2014 r. na terenie Gminy Kowiesy w porównaniu z innymi 
gminami na terenie powiatu skierniewickiego. 
Kierownik Wydziału Dróg podziękował za zaproszenie na sesję. Kierownik dodał, że sprawozdanie o 
jakie poprosiła Pani Przewodnicząca możliwe jest do przedstawienia dopiero we wrześniu, ze względu 
na to że jest to wstępne półroczne sprawozdanie gdzie można uzyskać rozeznanie z zrealizowanych 
inwestycji i kosztów jakie są ponoszone. Pan Kierownik podał jakie prace zostały wykonane od 
stycznia b.r. na terenie Gminy Kowiesy: 
- remont masą na zimno (wykonywane w okresie zimowym) - 3,3 tony 
- remont dróg emulsją (skrapiarka) - 3 tony 
- grys - 20 ton 
- remont patcherem 

- emulsja - 5 ton 
- grys - 25 ton 

W sumie na remonty cząstkowe zostało zużyte 45 ton grysu i 8 ton emulsji. Od dnia dzisiejszego mają 
zostać zaczęte prace poszerzające drogę w Paplinie (za pomocą grysu i emulsji). Przy pracach 
zostaną zużyte określone miary grysu i emulsji ponieważ maszyna może zużyć dziennie tonę emulsji i 
6 ton grysu. Ponadto wykonano: 
- wycinka drzew 1 O szt., ścinka poboczy 4 km, kopanie rowów 0,5 km (odcinek drogi w Jeruzalu). 

Odcinek drogi od DK nr 70 do Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu zostanie remontowany przez 
firmę Lambda, kwota brutto za wykonanie zadania wynosi 614.508 zł, udział gminy wynosi 160.000 zł, 
natomiast udział powiatu wynosi 454.508 zł. Prace remontowe wiążą się również z poszerzeniem 
drogi ok. 1 m, bo tylko tyle można było wygospodarować. Na całej szerokości drogi zostanie 
zastosowane potrójne powierzchniowe utrwalenie (grys walcowany potrójnie). 
Następnie Kierownik poinformował, że na terenie Gminy Kowiesy wykoszono 32,4 km poboczy (w 
dwie strony będzie to prawie 65 km), oraz wymieniono 29 znaków drogowych, które zostały 
zniszczone w różny sposób oraz dodatkowo zniszczono 24 słupki od znaków drogowych. 
Pomalowano przejścia dla pieszych - 52 m2

• Ponadto Kierownik dodał, że najbardziej bulwersującym 
tematem jest zbieranie śmieci. Najbardziej zaśmieconą gminą w powiecie skierniewickim jest Gmina 
Kowiesy. Dokonano zbierania śmieci na terenie gminy na 15, 7 km (są to 3 kontenery śmieci z Gminy 
Kowiesy przy 6 kontenerach z całego powiatu). 
Kierownik poinformował również o zakończonej sprawie z formą STRABAG, która naprawiała drogę 
prowadzącą przez Stary Wylezin. Na naprawy została udzielona dodatkowa gwarancja na okres 
jednego roku. Drogę na pewno będzie trzeba dostosować do parametrów istniejącego wiaduktu. 
Wiadukt niedługo stanie się własnością powiatu. 
Kierownik dodał, że wspólnie z Panem Wójtem czynione są starania dot. strategicznego projektu, 
który realizowany ma być z powiatem rawskim, tomaszowskim i ościennymi gminami, żeby drogi które 
są uczęszczane w dużej mierze przez sadowników poddać modernizacji. 

Kierownik Wydziału Dróg przeszedł do inwestycji jakie zostały zrealizowane w 2013 roku na terenie 
Gminy Kowiesy. Kierownik powiedział, że w ubiegłym roku nie było dużo inwestycji z uwagi na 
oddawanie do użytku drogi S8 przez co zostały niedokończone kawałki dróg. Z pomocą Pana Wójta i 
mieszkańców została dokonana naprawa kawałka drogi w Wędrogowie, który został skropiony emulsją 
i grysem. Następnie w podobny sposób dokonano naprawy odcinka drogi w Chojnacie. Ponadto 
zostały zgłoszone trzy projekty na remont skrzyżowania w Turowej Woli. W trakcie realizacji jest 
modernizacja drogi od OK nr 70 do Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu oraz przygotowany projekt na 
potrójne powierzchniowe utwardzenie drogi prowadzącej z Turowej Woli w stronę Grzymkowie. 
Kierownik dodał, że są niewielkie oszczędności po przetargach i prawdopodobnie inwestycja remontu 
drogi z Turowej Woli w stronę Grzymkowie nie zostanie zrealizowana w tym roku. 
Kierownik poinformował również, że tona grysu na chwilę obecną kosztuje 1 113, 16 zł natomiast tona 
emulsji 1 931, 10 zł. 
Ponadto Pan Wójt pytał o oznakowanie wiaduktu w Chojnacie. Kierownik odpowiedział, że do projektu 
oznakowania przebudowywanego wiaduktu zostały wniesione uwagi przez powiat oraz policję ale na 
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pewno zostanie zdjęty znak ograniczenia prędkości do 70 a zostanie postawiony nowy, ograniczenia 
prędkości do 50. Transport do budowy wiaduktu ma się odbywać drogami technologicznymi. 
Kierownik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego podziękował za wystąpienie. 

Przewodnicząca Rady Gminy również podziękowała Kierownikowi za wystąpienie i zapytała czy nie 
można byłoby skosić poboczy w Turowej Woli przy szkole. 
Kierownik Wydziału Dróg odpowiedział, że Starostwo Powiatowe dysponuje dużym ciągnikiem z dużą 
kosiarką i niemożliwe jest wjechanie takim sprzętem w niektóre zakamarki. Prawdopodobnie przy 
szkole w Turowej Woli niemożliwe jest wjechanie takim sprzętem. W takich sytuacjach uruchamiane 
jest dokaszanie mniejszymi kosiarkami ale takich punktów jest niewiele. 
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy będzie szansa aby rondo w Turowej Woli powstało w 
przyszłym roku. 

Kierownik Wydziału Dróg odpowiedział, że wszystko będzie zależało od tego na ile taka inwestycja 
będzie mogła być dofinansowana. 

Radna Zuzanna Dudziak zapytała jaki jest stan mostu w Woli Pękoszewskiej. Czy most nie grozi 
zawaleniem? 
Kierownik Wydziału Dróg odpowiedział, że most zawaleniem nie grozi ale wymaga bieżącej 
konserwacji. Kierownik dodał, że na terenie gminy zostały oczyszczone dwa mosty (w Jeruzalu 
Paplinie), które również zostaną wyremontowane i zakonserwowane. 

Radny Mariusz Antos zapytał czy konserwacja będzie polegała na odrdzewieniu. 
Kierownik odpowiedział, że na chwilę obecną tak. Mosty będą na pewno pod remontowane -
opiaskowane- i dodatkowo pomalowane. 

Głos zabrała radna Dorota Powązka, która zwróciła się z prośbą o połatanie dziur na drodze 
powiatowej w Chojnacie oraz chciała uzyskać informację na temat zakrętu koło Państwa Rybickich. 
Kierownik odpowiedział, że na omawiany zakręt jest zrobiony projekt. Nawierzchnia asfaltowa na tym 
zakręcie wymaga wymiany podbudowy więc na pierwszym miejscu musi nastąpić recykling 
podbudowy a dopiero powierzchniowe utwardzenie. W tym roku budżetowym na pewno nie zostanie 
wykonane to zadanie. 

Radna Barbara Białek zapytała czy są jakieś normy albo standardy dróg powiatowych oraz czy 
wiadomo coś na temat przepustów, które miały być założone w Paplinie przez drogę powiatową. 
Kierownik Wydziału Dróg odpowiedział, że drogi powiatowe dzielimy na drogi główne, drogi zbiorcze i 
drogi lokalne. Szerokość pasa drogowego dla drogi głównej są to dwa pasy równoległe tzn. obok 
siebie o szerokości minimalnej 3 m Ueden odcinek takiej drogi od Skierniewic do Zelaznej). Następnie 
są drogi zbiorcze, których na terenie Gminy jest tylko jedna (od DK nr 70 do Jeruzala) - dwa pasy 
ruchu o szerokości 2,75 m a razem 5,5 m. Drogi lokalne, mają szerokość 5 m. Kierownik dodał, że 
drogi na terenie gminy w dużej mierze nie spełniają wymogów nawet drogi lokalnej. Droga to nie tylko 
jezdnia. Standardem jest żeby było pobocze minimum 75 cm z każdej strony, rów o szerokości w 
koronie górnej 1,20-1,50 m i pas poza rowem o szerokości minimalnej 75 cm. Część działek 
mieszkańców w wielu obszarach znajduje się w ciągu dróg. Należałoby te sprawy w najbliższym 
czasie uregulować. Reguluje się to w dwa różne sposoby. Pierwszy sposób to dobrowolna rezygnacja 
z powierzchni, która znajduje się pod drogą lub w sugerowanym pasie drogowym, następnie 
sporządzany jest akt notarialny (Państwo darują powierzchnię, za akt zapłaci powiat). Druga metoda 
to wystąpienie do starosty, że są Państwo zainteresowani uregulowaniem własności działki i że są 
Państwo zainteresowani wykupem gruntu przez powiat. 
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała co z przepustem kolo Państwa Bilskich. 
Kierownik odpowiedział, że nie da się odwodnić gospodarstwa. Spadek drogi jest w przeciwnym 
kierunku, teren jest zabudowany a różny teren jaki tam pozostaje jest to 65 cm do wielkiego pnia 
drzewa i płotu. Przepust może być oczyszczany ale na dłuższą metę nie da się tego problemu 
rozwiązać. Kierownik powiedział, że był z Panią Ewą Pawlak radną powiatu skierniewickiego, na 
oględzinach dwóch przepustów w Paplinie. Jeden przepust na dzień dzisiejszy jest niemożliwy do 
wykonania, ze względu na to że nie ma gdzie spuścić wody, ponieważ są tam grunty prywatne. Na 
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zakręcie w Paplinie prawdopodobnie zostanie droga wykorytowana i zostanie utwardzone pobocze, 
aby woda przemieściła się a nie stała w miejscu. Drugi przepust znajdujący się niedaleko Państwa 
Dobrowolskich od lat jest całkowicie zamulony. Został zmierzony odcinek na którym można byłoby 
odtworzyć rów - 126 m, zadanie jest możliwe do wykonania ale musiałaby być wyrażona zgoda przez 
wszystkich mieszkańców i właścicieli na zakup przepustów do własnych działek. Część działek jest 
niezamieszkałych a poza tym rosną tam drzewa. Drzewa w okresie zimowym można byłoby usunąć. 
Radna Barbara Białek zapytała ile kosztuje taki przepust. 
Kierownik Wydziału Dróg odpowiedział, że przepust 5-cio metrowy kosztuje w granicach 530 zł. 
Sołtys wsi Paplin Zbigniew Niewczas powiedział, że przepust jest w tej drodze. 
Kierownik przyznał rację sołtysowi ale powiedział, że przepust jest całkowicie zamulony i wszystko 
wskazuje na to, że nie jest zarwany. Przepust da się odczyścić. Woda płynie z całej długości drogi 
oraz z pola, które znajduje się w pobliżu. 
Głos zabrał sołtys sołectwa Borszyce-Wola Pękoszewska Bolesław Wacławek, który powiedział, że 
pod wiaduktem wybudowanym obecnie z Chojnaty w kierunku Woli Pękoszewskiej był przepust 
wodny. Po przebudowie wiaduktu przepustu wodnego nie ma, w związku z czym cała droga jest 
zalewana. Następna droga na której zalega woda prowadzi przez Wolę Pękoszewską. 
Kierownik Wydziału Dróg odpowiedział, że od bardzo dawna jest mu znany ten temat. Pan Wróblewski 
wraz z następnym sąsiadem mieli zakupić przepusty. Do dnia dzisiejszego nie powiadomiono o 
zakupie takowych przepustów, Jeżeli przepusty zostaną zakupione w ciągu tygodnia temat zostanie 
rozwiązany. W nawiązaniu do wiaduktu z Chojnaty w stronę Woli Pękoszewskiej trwa korespondencja 
pomiędzy Starostwem Powiatowym a GDDKiA na temat tego w którym miejscu zaczyna się droga 
powiatowa, bo na dzień dzisiejszy tego nie wiadomo. 
Pan Wójt powiedział, że przy cmentarzu w Chojnacie został położony kabel i na odcinku 80 m można 
byłoby zebrać 30-40 cm ziemi i byłoby pobocze, które mogłoby służyć za miejsce do parkowania przy 
święcie tj. Wszystkich świętych. Pan Wójt dodał, że zaległościami z poprzedniej kadencji są 
zakrzaczenia. Zakrzaczenia są na trzech głównych drogach : od Woli Pękoszewskiej do cmentarza w 
Chojnacie, od Zawad do Ulasek oraz droga od Kowies do Wylezina Nowego. Pan Wójt zwrócił się o 
wycięcie zakrzaczeń. 

Kierownik Wydziału Dróg odpowiedział, że postara się zrealizować w/w zadania. 

Ad. 6 

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. Umowa 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 
została podpisana z firmą PROM Piotrków Trybunalski za kwotę 986.344, 1 O zł brutto. Została 
podpisana umowa na nadzór inwestorski z firmą Pana Tadeusza Wójcika ze Skierniewic za kwotę 
14.145 zł brutto. 
Finansowanie inwestycji to: 
- dotacja celowa wojewody w ramach NPPDL etap li w kwocie 500.244,00 zł 
- dotacja celowa Marszałka Województwa Łódzkiego w kwocie 266.670,00 zł 
- wkład finansowy Powiatu Skierniewickiego w kwocie 80.000,00 zł 
- budżet gminy Kowiesy około 160.000,00 zł 

2. Została wydana decyzja celu publicznego na odbudowę zbiornika wodnego w 
Michałowicach. Kompletna dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana przez projektanta w 
ciągu miesiąca. 

3. Szukamy wykonawcy na remont budynku socjalnego w Wymysłowie. Oferty można składać 
do 04 lipca br. 

li. Sprawy bieżące: 
1. Z uwagi na złożenie ponad 200 wniosków o szacowanie strat w uprawach sadowniczych 

zostały powołane dwie komisje, które do końca tego miesiąca muszą zakończyć prace. 
2. Dostawa pospółki żwirowej i równanie dróg zostało zakończone i w przyszłym tygodniu 

zostanie przeprowadzony odbiór tych dróg. Jeżeli są uwagi to bardzo proszę o zgłaszanie ich 
do Pani Marzeny Mikiny. 
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3. W dniu 17 czerwca br. został podpisany akt notarialny zmiany gruntów między Gminą Kowiesy 
a Panem Baranowskim. Mamy bezproblemowy dojazd do budynku w Wymysłowie i do 
pozostałych działek pozyskanych w ubiegłym roku od Starosty Skierniewickiego. 

4. Została podpisana umowa na realizację z działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu projektu dla mieszkańców gminy Kowiesy pt. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w 
gminie Kowiesy. Wartość umowy wynosi 534.444.39 zł w 100% finansowane ze środków 
zewnętrznych. W projekcie biorą udział nasze jednostki organizacyjne tj. Szkoła Podstawowa i 
Publiczne Gimnazjum; GOPS; GZO; Gminna Biblioteka wraz z filią w Woli Pękoszewskiej i 35 
gospodarstw domowych. 
Koordynatorem projektu z Urzędu Gminy jest Pani Teresa Słoma - Sekretarz Gminy, której 
bardzo dziękuję za dotychczasową pracę przy tym projekcie i życzę sprawnej realizacji 
umowy. 

5. W dniu 11 czerwca w tej Sali odbyło się szkolenie dla rolników z zakresu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie prowadzili panowie z Powiatowego Biura 
Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Skierniewicach. Uczestników szkolenia było tylko 25 
osób z terenu Gminy Kowiesy w tym większość to Panie. 

6. W piątek 13 czerwca br. w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu odbyła się uroczystość nadania 
szkole imienia i sztandaru. Cała uroczystość trwała ponad 3 godziny, ale była tak 
zorganizowana, że nikt z uczestników nie zauważył upływającego czasu. Wszyscy zaproszeni 
goście i wraz ze mną byliśmy zachwyceni organizacją i występami uczniów. Pani Dyrektor -
przekazuje Pani Słowa uznania i podziękowania dla nauczycieli, pracowników szkoły, 
rodziców i uczniów za przygotowanie i przeprowadzenie tej uroczystości. 

Zainteresowanych odsyłam na stronę internetową Publicznego Gimnazjum im. ppor. pilota 
Mariana Bełca w Jeruzalu. 
7. W poniedziałek 23 czerwca w pałacu w Woli Pękoszewskiej, na nasz wniosek, odbyło się 

spotkanie z właścicielem Panem Andrzejem Krzyżanowskim przedstawicielem Ochrony 
Zabytków ze Skierniewic w sprawie realizacji zadań z remontem tego obiektu określonych 
przy zakupie obiektu w 2006 r. Właściciel zobowiązany został do wykonania ekspertyzy 
mykologicznej obiektu do końca br. i przedłożenia harmonogramu finansowo-rzeczowego 
remontu obiektu. 

Ili. Wyjazdy służbowe: 
1. W dniu 4 czerwca byłem w Łodzi w: 

- Urzędzie Marszałkowskim rozmawiałem z Panem Arturem Bagińskim na temat szans 
dofinansowania naszego wniosku na budowę sieci wodociągowej dla Lisnej, Paplinka i Chrzczonowic 
w pierwszym rozdaniu 
- dofinansowania naszej drogi Nr 115152E z środków urzędu marszałkowskiego - tzw3. Dróg 
dojazdowych do pól 
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z Panem Cezarym 
Dzierżskim na temat: 

* dofinansowania wniosku OSP Wola Pękoszewska na zakup zestawu hydraulicznego 
* o możliwości dofinansowania odbudowy zbiornika wodnego w Michałowicach. 

2. W poniedziałek 9 czerwca byłem w Skierniewicach na spotkaniu z Panią Poseł Dorotą Rutkowską 
w sprawie pomocy rozwiązania problemu przy S-8 na terenie gminy Kowiesy. 
3. W niedzielę 15 czerwca brałem udział w Miodobraniu w gminie Żelechlinek. Impreza była bardzo 
ciekawa. Udział mieszkańców był bardzo duży. 
4. 16 czerwca brałem udział w XV walnym zebraniu członków Stowarzyszenia powiatów i gmin 
dorzecza Bzury w Łowiczu. Frekwencja wyniosła 67,5% członków stowarzyszenia. 
Na tym Pan Wójt zakończył przedstawienie informacji między sesjami. Nikt nie zgłosił pytań do 
przedstawionej informacji. Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi za przedstawione 
informacje. 

Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie: uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Przystąpiono do omówienia sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Sprawozdanie omówiła pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy. 

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2013 rok: 
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Budżet Gminy Kowiesy na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą 
Rady Gminy Kowiesy Nr XXIV/136/12. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 
8.554.553,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan 
dochodów po zmianach na dzień 31.12.2013 roku wynosił 9.336.463,87zł, wykonanie zaś 
wynosiło 8.789.986,49 zł. 
Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 11.403.693,00 zł, po zmianach na dzień 
31.12.2013 roku wynosił 10.521.503,87 zł, natomiast wykonanie wynosiło 9. 708.899,20 zł. 

Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 3.735.569,65 zł, i dotyczyły: 

PODATKÓW - 2.658.068,35 zł 
podatek od nieruchomości - 1.098.288,40 zł, 
podatek rolny- 578.974,60 zł, 
podatek leśny - 60.150,05 zł, 
podatek od środków transportowych - 72.785,00 zł, 
udziały w podatkach dochodowych: 

od osób fizycznych w kwocie 763.479,00 zł, 
od osób prawnych w kwocie 7.156,61 zł, 

podatek od czynności cywilnoprawnych - 46.990,00 zł, 
podatek od spadków i darowizn - 12.803,20 zł, 
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -
17.441,49 zł; 

OPŁAT-190.923,06 zł 

wpływy z opłaty skarbowej - 15.065,00 zł, 
wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie - 5.642,38 zł, 
wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 49.553,00 zł, 
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 42.109, 75 zł, 
wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców - 63.475,00 zł, 
wpływy z innych opłat- 7.218,26 zł, 
kary za wywóz odpadów- 6.564,74 zł, 
kary umowne - 1.294,93 zł; 

DOCHODÓW Z MAJATKU GMINY-560.999,61 zł 
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności- 421.241,00 zł, 
dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów- 139. 758,61 zł; 

ODSETEK - 46.390,88 zł 
odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 18.464,01 zł, 
odsetki od środków na rachunkach bankowych - 25.388,68 zł, 
pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu - 2.538, 19 zł; 

WPŁYWÓW Z USŁUG-170.641,99 zł 
sprzedaż wody- 139.934,42 zł, 
sprzedaż obiadów dla uczniów - 28.750,50 zł, 
wywóz nieczystości od lokatorów - 1.220, 19 zł, 
wpływy z usług świadczonych w szkole - 92,88 zł 
wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną - 644,00; 

WPŁYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW-108.545,76 zł 
refundacja z PUP za roboty publiczne pracownika drogowego-13.625,44 zł, 
refundacja z PUP za pracownika na stanowisku gospodarka odpadami - 8.871,26 zł, 
wpływy z opłat i kar za ochronę środowiska -1.124,48 zł, 
środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie remontu drogi relacji Pękoszew - Wędrogów li 
etap - 50.000,00 zł, 
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darowizna na sporządzenie fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego gminy- 6.700,00 
zł, 

darowizna na uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej - 5. 750,00 zł, 
refundacja kosztów energii elektrycznej zużytej przy budowie świetlic wiejskich - 14.242,97 zł, 
dochody z realizacji zadań zleconych - 745,95 zł, 
środki z funduszu prewencyjnego PZU - 1.300,00 zł, 
różne dochody - 6.185,66 zł (koszty egzekucji podatków i opłat, prowizja z tytułu terminowego 
regulowania podatków na rzecz US, odszkodowania na rzecz gminy, opłaty za wydawanie 
świadectw). 

Największe wpływy w dochodach własnych stanowił podatek od nieruchomości i podatek rolny 
oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych (w roku 2013 wystawiono 228 szt upomnień 
oraz 93 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, 60 wezwań do zapłaty i trzy pozwy 
do Sądu), w podatkach występują duże zaległości. 
Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 1.025.081,25 zł, w tym należności 
wymagalne 764.444,62 zł (głównie z tytułu podatku od nier. od osób prawnych). 
Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały 
zmniejszenie dochodów gminy w wysokości 421.281,00 zł, z czego: w podatku od nieruchomości 
- 216.851,00 zł, podatku rolnego - 153.768,00 zł, podatku od środków transportowych -
50.662,00 zł. 
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 13.263 zł (z 
tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części 
pozostałych po likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie 
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne). 
Zastosowane obniżenia stawek i zwolnienia podatkowe powodują jednocześnie obniżenie 
subwencji wyrównawczej dla gminy z budżetu państwa. 
Ponadto w 2013 roku Wójt Gminy Kowiesy umorzył zaległości podatkowe w łącznej kwocie 
1.114,00zł. 

Dotacje wpłynęły do budżetu w wysokości 2.181.276,84 zł 
Z tego kwota 1.125.107. 77 zł, dotyczyła zadań zleconych gminie. 
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych w wysokości 229.482.50 zł. 

Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dotacje w wysokości 826. 686, 57 zł w postaci: 
dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na budowę li etapu drogi relacji Pękoszew -
Wędrogów w kwocie 454.991,88 zł, 
dotacji z budżetu państwa na zakup drukarki dla potrzeb USC - 4.990,00 zł, 
dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na zakup programu do ewidencji gospodarowania odpadami -
5.612,00 zł, 
dotacji z funduszy UE w ramach PROW tytułem refundacji poniesionych wydatków na budowę 
boiska przy Gimnazjum w Jeruzalu w kwocie 279.500,00 zł, 
dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. Eco - pracownia w 
Gimnazjum w Jeruza/u w kwocie 40.990,32 zł, 
dotacji z WFOŚ GW w Łodzi na dofinansowanie realizacji projektu z edukacji 
ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kowiesy w kwocie 
15.960,37 zł, 
dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Odbiór, transport i 
składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kowiesy" - 23.157 ,00 zł, 
dotacji z funduszy UE w ramach POKL -1.485,00 zł na realizację projektu szkolnego. 

Subwencje stanowiły 32,67% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 2.873.140 zł. 
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2. Sprawozdanie z wykonania wydatków. 
Roczny plan wydatków został wykonany w 92,3% tj. w kwocie 9.708.899,20 zł, z tego na wydatki 
inwestycyjne przypadło 2.764.862,60 zł, tj. 28,5 % ogólnych wydatków budżetu, natomiast na 
wydatki bieżące 6.944.036,60 zł. Ponadto w ogólnej kwocie wydatków 194.196,83 zł to wysokość 
środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego. 

Pani Skarbnik powiedziała, że nie zrealizowanie planu wydatków poniżej 90% w dziale Dział 400 -
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ Plan 
130.476,00 zł, wykonanie 113.426,47 zł (86,9%). Niewykonanie planu dotyczyło wydatków 
bieżących z rozdziale 40002 Dostarczanie wody. W 2013 roku było mniej awarii na sieci 
wodociągowej (trzy awarie), w związku z czym pozostały niewydatkowane środki a także na 
zobowiązaniach niewymagalnych w tym dziale pozostała kwota 2.520,72 dotycząca energii 
elektrycznej pobranej na SUW z terminem płatności w styczniu 2014 r. 
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Plan 2.135.215,00 zł, wykonanie 1.739.061,53 zł (81,4%). Niewykonanie planu dotyczyło inwestycji 
przebudowy OSP w Turowej Woli, która to inwestycja została zakończona w miesiącu grudniu 2013 
r. i płatność została uregulowana w styczniu 2014 roku zgodnie z terminem płatności faktury. 
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
Plan 27.700,00 zł, wykonanie 23.941,30 zł (86,4%). Niewykonanie planu było spowodowane 
niezłożeniem rachunku przez urbanistę za zlecenia wykonane w 2013 roku (na koniec roku 
pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.800 zł). 
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Plan 217.162,00 zł, wykonanie 187.628,70 zł (86,4%). Niewykonanie planu dotyczyło głównie 
złożenia faktury za wykonanie odbioru odpadów komunalnych za m-c 12/2013 w kwocie 14.427,77 
zł z terminem płatności w styczniu 2014 r. (kwota ta została wykazana jako zobowiązanie na 
koniec roku) oraz niewykorzystania w pełni kwoty na wydatki z funduszu sołeckiego jakie były 
zaplanowane w tym dziale z uwagi na mniejsze koszty wykonania dokumentacji budowy 
oświetlenia ulicznego niż pierwotnie planowano (pozostało 4.768, 18 zł). 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 roku. 
W budżecie roku 2013 na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz udzielenie dotacji na zakupy 
inwestycyjne wydatkowano 2.764.862,60 zł. 

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie: 
infrastruktury drogowej - poniesiono 1. 263. 889, 37 zł : 

budowa li etapu drogi relacji Pękoszew-Wędrogów - 817.292,81 zł, 
przebudowa drogi w Jakubowie - 61.920,50 zł, 
przebudowa drogi w Nowym Lindowie -107.916,30 zł, 
przebudowa drogi w Michałowicach - 36.956,47 zł, 
przebudowa drogi w Janowie -132.588,91 zł, 
budowa chodnika w Kowiesach -105.364,38 zł, 
wykonanie map do celów projektowych odwodnienia drogi w Wycince Wolskiej - 1.850,00 zł, 

gospodarki nieruchomościami- wydatkowano kwotę 1.414.028.51 zł: 
budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej-1.372.568,36 zł, 
nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Turowej Woli na potrzeby świetlicy wiejskiej (koszty 
dokumentacji i zakup części wyposażenia) - 31.935,00 zł, 
urządzenie placu zabaw w Starym Wylezinie - 3.999,99 zł (ze srodków funduszu sołeckiego), 
zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej - 5.525, 16 zł. 

administracji gminnej - 15. 294, 1 O zł: 
zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy (program do ewidencji opłat za 
gospodarowanie odpadami) oraz drukarek (2 szt)-15.294,10 zł, 

ochrony przeciwpożarowej - 46. 684, 00 zł: 
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dotacje dla jednostek OSP na zakupy inwestycyjne - 42.094,00 zł, 
zakup sprzętu technicznego dla jednostki OSP w Paplinie - 4.590,00 zł, 

oświaty i wychowania - 4. 797,00 zł: 
• montaż piłkochwytów przy boisku wielofunkcyjnym w Jeruzalu - 4.797 ,00 zł, 
oświetlenia dróg - 5. 212, 82 zł: 

projekt na budowę oświetlenia ulicznego w Wędrogowie - 1.637,41 zł, 
projekt na budowę oświetlenia ulicznego w Chojnacie - 3.575,41 zł, 

infrastruktury sportowej - 14.956,80 zł, 
• montaż piłkochwytów przy boisku sportowym w Woli Pękoszewskiej -14.956,80 zł. 

W 2013 roku programem wieloletnim objęte były następujące zadania: 

1) Indywidualizacja nauczania uczniów klas 1-111 w gminie Kowiesy 
Projekt realizowany od 1.09.2012 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(Poddziałanie 9.1.2„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" ). Projektem objętych jest 12 
dziewcząt i 20 chłopców, uczniów klas 1-111. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych z j. polskiego, matematyki, zajęciach plastycznych, terapii pedagogicznej i zajęciach logopedycznych. Projekt realizowany w latach 2012 - 2013 na łączna kwotę 30.000,00 zł. Na potrzeby projektu zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę 13.500,00 zł., na realizację zajęć przeznaczono 16.500 zł. Zakończeno projekt 30.06.2013 r. 
2) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej 
Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2012-2013. W ramach inwestycji powstał budynku 
świetlicy wraz z częścią OSP o wymiarach 30,69 m x 15,69 m, wolnostojący, parterowy, z poddaszem 
nieużytkowym, murowany z dachem drewnianym wielospadowym krytym blacho dachówką. Zagospodarowany został również teren wokół budynku. 
3) Budowa drogi gminnej nr 115152E relacji Pękoszew -Wędrogów li i Ili etap 
Zadanie podzielono na trzy etapy: etap I o dł.1. 792, 15 m wykonany został w 2011 r; realizacja li etapu - 2013r; realizacja Ili etapu w kolejnych latach. Długość drogi li etapu - 1.105,85 m, szerokość jezdni - 5,00 m. W ramach budowy zostaną również wykonane zjazdy do posesji, przepusty pod 
projektowaną drogą i włączeniami w drogi boczne, przepusty pod zjazdami do posesji, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowa sieci teletechnicznej. 
Łączny koszt li etapu to kwota 839.907,88 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 454.991,88zł i w kwocie 50.000 zł ze środków pochodzących z lasów państwowych. Zadanie odebrane do eksploatacji 
w m-cu wrześniu 2013 roku. 

Pani Skarbnik wyjaśniła następnie, że na koniec roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 677. 762,91 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania 
wynikające z naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2013 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i 
GOPS, a których płatności przypadają na 2014 r. 

Do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu na 2013 rok radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Następnie pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2013 rok: 

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Kowiesy. 
Aktywa według stanu na dzień 31.12.2013 rok wynoszą 419.396,79 zł, na co składają się: 
Środki pieniężne budżetu w kwocie 396.340,96 zł oraz należności do budżetów ( należności z tytułu 
udziałów w podatkach i opłatach skarbowych) w kwocie 23.055,83 zł. 
Pasywa według stanu na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 419.396,79 zł, na co składają się zobowiązania długoterminowe (z tytułu pożyczek i kredytów) w kwocie 2.147.269, 15 zł, deficyt z wykonania budżetu za rok 2013 w kwocie 918.912,71 zł, skumulowany deficyt budżetu z lat ubiegłych 
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w kwocie 962.227,65 zł oraz inne pasywa (subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu grudniu 2013 
na miesiąc styczeń 2014 r.) w kwocie 153.268,00 zł. 

2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Kowiesy. 
Suma bilansowa po stronie aktywów według stanu na dzień 31.12.2013 rok zamyka się kwotą 
21.372.225,96 zł, na którą składają się: 
- wartości niematerialne i prawne w kwocie netto (tj. po odjęciu amortyzacji) 8.152,69 zł, środki trwałe 
w kwocie netto 19.578.522, 17 zł, wartość inwestycji rozpoczętych 609. 775,06 zł, należności 
długoterminowe 520.213,82 zł (należności z tytułu podatków zabezpieczone hipoteką), udziały w 
Banku Spółdzielczym na kwotę 3.000, zł, zapasy materiałów (paliwo i opał) 100.456,40 zł, należności 
z tytułu dostaw i usług 61.584,94 zł, należności od budżetów 896,26 zł (podatek VAT naliczony), środki 
pieniężne na rachunkach bankowych 80.977,26 zł. 
Suma bilansowa po stronie pasywów według stanu na dzień 31.12.2013 rok zamyka się kwotą 
21.372.225,96 zł, na która składają się: 
- fundusz jednostek 18.972.671,44 zł, zysk netto za rok 2013 w kwocie 1.365. 769,80 zł, zobowiązania 
z tytułu dostaw i usług w kwocie 397. 796, 72 zł, zobowiązania wobec budżetów 225.832,46 zł 
(naliczone zobowiązania do budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych), zobowiązania wobec 
ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych 44.469,72 zł (naliczone składki ZUS od dodatkowego 
wynagrodzenia za 2013r.), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 233.196,23 zł (naliczona trzynastka za 
2013 r.), pozostałe zobowiązania 4.247,83 zł, sumy obce - zabezpieczenie wykonania umów 
58.795,03 zł, ZFŚS 69.446,73 zł. 

3. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych. 
Na zwiększenie funduszu w roku 2013 miały wpływ: 
- zysk bilansowy za rok 2012 w kwocie 2.857.906,40 zł, zrealizowane wydatki budżetowe za rok 2013 
w kwocie 9.708.899,20 zł, środki na inwestycje w kwocie 2.722.768,60 zł, wartość nieodpłatnie 
otrzymanych środków trwałych 855.210,00 zł. 
Na zmniejszenie funduszu jednostek miały wpływ: 
- zrealizowane dochody budżetowe przez jednostki budżetowe 8.789.986,49 zł, dotacje i środki na 
inwestycje 3.312.933,86 zł, wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 12.873,00 zł, inne 
zmniejszenia 59.498,00 zł. 
Wynik finansowy za rok 2013 wyniósł 1.365.769,80 zł. 
Po uwzględnieniu powyższych zmian fundusze jednostek na dzień 31.12.2013 r. wynosiły łącznie 
20.338.441,24 zł. 

4. Zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych. 
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat za 2013 rok wynosiły 8.460. 790,84 zł, w tym ze 
sprzedaży 276.665,78 zł oraz pozostałe dochody budżetowe 8.184.125,06 zł. 
Koszty działalności operacyjnej to kwota 7.188.727.62 zł, w tym: amortyzacja 861.560,27 zł, zużycie 
materiałów i energii 655.295,76 zł, usługi obce 730.243,40 zł, podatki i opłaty 357.468,36 zł, 
wynagrodzenia 2.684.968,03 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 
729.798,29 zł, pozostałe koszty rodzajowe 157.684,76 zł oraz inne świadczenia finansowane z 
budżetu 1.011.708,75 zł. Zysk z działalności podstawowej wyniósł 1.272.063,22 zł. Pozostałe 
przychody operacyjne to zysk ze zbycia środków trwałych w kwocie 421.241 zł i inne przychody 
operacyjne w kwocie 23.604,01 zł. Natomiast pozostałe koszty operacyjne to kwota 258.936,57 zł. 
Przychody finansowe jednostek to kwota 9.062,77 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych), 
natomiast koszty finansowe to kwota 101.264,63 zł. Zysk netto jednostek wyniósł 1.365. 769,80 zł. 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Uchwałą Nr 111/177/2014 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej 
sprawozdania Wójta Gminy Kowiesy z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Następnie pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego: 
Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe, takie jak: grunty (rolnicze, komunikacyjne, 

zabudowane i pod zabudowę), budynki (administracyjne, szkół, strażnic, komunalne, gospodarcze, 
wiaty autobusowe), budowle (studnie, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa, drogi, ogrodzenia, 
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place zabaw, lampy oświetleniowe, boisko), środki transportu (samochody strażackie, samochody 
osobowe GOPS i UG), urządzenia techniczne i biurowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne. 
Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w 
wysokości 26.017.573, 10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 
r. , miały wpływ: 

• budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej - 1.371.512,18 zł, 
• budowa li etapu drogi relacji Pękoszew-Wędrogów- 839.907,88 zł, 
• przebudowa drogi w Jakubowie - 61.920,50 zł, 
• przebudowa drogi w Nowym Lindowie -107.916,30 zł, 
• przebudowa drogi w Michałowicach - 36.956,47 zł, 
• przebudowa drogi w Janowie -132.588,91 zł, 
• budowa chodnika w Kowiesach-110.038,38 zł, 
• montaż piłkochwytów przy boisku sportowym w Woli Pękoszewskiej - 14.956,80 zł, 
• montaż piłkochwytów przy boisku wielofunkcyjnym w Jeruzalu - 4.797,00 zł, 
• urządzenie placu zabaw w Starym Wylezinie - 3.999,99 zł, 
• zakup chłodni do świetlicy w Woli Pękoszewskiej - 5.525, 16 zł, 
• zakup programów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy (program do ewidencji opłat za 

odpady) oraz zakup drukarek (2 szt) - 15.294, 10 zł, 
• przyjęcie na stan mienia gminnego nieruchomości z zasobu skarbu państwa w Wędrogowie i 

Wymysłowie (budynek mieszkalny, budynek niemieszkalny, zabudowania gospodarcze)-
741.000,00 zł 

• przyjęcie na stan mienia gminnego gruntów zabudowanych skarbu państwa w Wędrogowie i 
Wymysłowie - 74.200,00 zł, 

• wzrost wartości gruntów w wyniku zamiany gruntów - 12.100,00 zł, 
• nabycie gruntu drogą komunalizacji - 27.910,00 zł, 
• Zakup tablicy interaktywnej o notebooka ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w ramach projektu 

edukacyjnego - 10.489,99 zł, 
• zakup programów komputerowych dla potrzeb szkół - 2.923,35 zł, 

• sprzedaż gruntu w Zawadach (parking) - według wartości księgowej - 2.970,00 zł, 
• sprzedaż gruntu w Kowiesach - 1.070,00 zł, 
• zmniejszenie wartości gruntów w wyniku zamiany gruntów - 1.443,00 zł, 
• przekazanie wyposażenia 11wioski internetowej" samorządowej instytucji kultury - do biblioteki 

- 87.000,00 zł, 
• likwidacja programu i sprzętu komputerowego w UG - 5.737,78 zł, 
• likwidacja programu komputerowego w szkle - 940,00 zł, 
• zdjęcie ze stanu Urzędu Gminy samochodu strażackiego będącego własnością OSP Wola 

Pękoszewska - 46.828,07 zł (samochód nabyła straż i winien być na jej stanie). 

W roku 2013 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 
706.576,41 zł, z następujących tytułów: 

dochody z odpłatnego zbycia majątku - 421.241,00 zł 
dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów- 139. 758,61 zł; 

sprzedaż wody- 139.934,42 zł, 
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.642,38 zł. 
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Na dzień 31.12.2013 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów w wysokości 2.147.269,15 zł, w tym: 

► kredyt długoterminowy w wysokości 34.400,00 zł, zaciągnięty w Banku Polskiej 
Spółdzielczości w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z 
przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi w Nowym Wylezienie, 

► kredyt długoterminowy w wysokości 288.235, 15 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Łodzi z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, 

► kredyt długoterminowy w wysokości 714.634,00 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w 
Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie 
pn. ,,Budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej", 

► kredyt długoterminowy w wysokości 800.000,00 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w 
Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie 
pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej", 

► pożyczka długoterminowa w wysokości 310.000,00 zł, zaciągnięta w Europejskim 
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy li etapu 
drogi relacji Pękoszew - Wędrogów. 

Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 1.025.081,25 zł, w tym należności 
wymagalne 764.444,62 zł, wynikające z następujących tytułów: 

podatek od nieruchomości od osób prawnych - 455.725,92 zł, 
podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 23.484, 1 O zł, 
podatek rolny osoby prawne - 2.489,00 zł, 
podatek rolny od osób fizycznych - 31.180,20 zł, 
podatek leśny od osób fizycznych - 1.492,80 zł, 
podatek od środków transportowych - 4.176,00 zł, 
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 
- 11.563,59 zł, 

udziały w podatku od spadków i darowizn -1.035,80 zł, 
należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 4.608,00 zł, 
należności od dłużników alimentacyjnych - 126.838,50 zł, 
należności z opłaty eksploatacyjnej - 21.993,40 zł, 
należności z opłat za sprzedaż wody - 9.068,80 zł, 
należności z opłat za zajęcie pasa drogowego - 38,50 zł, 
należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 46.481,62 zł, 
należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów - 4.396,87 zł, 
należności z tytułu zużycia energii elektrycznej - 157,02 zł, 
pozostałe (odsetki od zaległych należności cywilnoprawnych)- 19.714,50 zł. 

Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 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 sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu na 2013 rok. 
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos pani Zuzannie Dudziak - Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej, która przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej Gminy Kowiesy wyrażone w formie 
wniosku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2013 oraz absolutorium dla Wójta Gminy, 
podjęte na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2014 roku. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podkreśliła, 
że Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu za 2013 rok i jednogłośnie 
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stawia wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2013 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 
sprawie opinii dotyczącej wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy w sprawie absolutorium za 
2013 rok /załącznik do protokołu. 
Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok. Pani Przewodnicząca Rady Barbara Kowalska 
przypomniała, że zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, głosowanie w sprawie 
udzielenia absolutorium jest jawne i uchwałę tę rada gminy podejmuje bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady, czyli przynajmniej 8 głosami za. 
W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem 
uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok została podjęta 14 głosami za, 
tj. bezwzględną większością głosów. 

Pani Przewodnicząca pogratulowała panu Wójtowi uzyskania absolutorium i życzyła nie mniejszych 
osiągnięć w pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej w 2014 roku. 
Pan Wójt podziękował za słowa uznania i podkreślił, że osiągnięte efekty są wynikiem wspólnej pracy 
wszystkich organów gminy, pracowników urzędu, pracowników jednostek organizacyjnych gminy jak 
również pań i panów sołtysów. 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 10-cio minutową przerwę. 

Ad.9 
Po przerwie obrady zostały wznowione. Kolejny punkt to omówienie projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację i utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. ,,Eliminacja wykluczenia 
cyfrowego w Gminie Kowiesy" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007-2013. Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Sekretarz, która poinformowała, że Gmina 
Kowiesy otrzyma doposażenie w sprzęt komputerowy ( komputery stacjonarne monitory, laptopy i 
drukarki) wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu 6 jednostek podległych Gminie Kowiesy 
- Szkoła Podstawowa w Kowiesach - 21 zestawów 
- Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu - 21 zestawów 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach - 11 zestawów 
- filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Pękoszewskiej - 9 zestawów 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 3 zestawy 
- Gminny Zespół Oświaty - 2 zestawy 
Ponadto 35 zestawów teleinformatycznych (komputer stacjonarny, monitor, drukarka) oraz dostęp do 

Internetu otrzymają gospodarstwa domowe, które będą spełniały określone warunki. Łączna wartość 
projektu wynosi ponad 534.000,00 zł, jest w 100% kosztem kwalifikowalnym i w takiej wysokości 
dostaniem dofinansowanie. Beneficjentami ostatecznymi jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe mogą 
być osoby, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach 
systemu pomocy społecznej, w ramach systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z 
rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, która uzyskuje stypendia socjalne, osoby 
niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem 
równoważnym, rodziny zastępcze, osoby z grupy wiekowej 50+, których przeciętny miesięczny 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń 
emerytalno-rentowych ogłaszanych w komunikacie przez Prezesa ZUS-u, dzieci i młodzież ucząca się 
z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin o niskich dochodach. 
W dniu wczorajszym została podpisana umowa przez Ministerstwo, realizacja projektu ma trwać od 1 
lipca b.r do końca czerwca 2015 r. Trwałość projektu - 5 lat po zakończeniu realizacji. Przez pierwsze 
trzy miesiące tj. lipiec, sierpień, wrzesień będzie wybór beneficjentów ostatecznych czyli gospodarstw 
domowych. Przez miesiąc lipiec będzie odbywał się nabór wniosków i ocena wniosków, będą ulotki, 
plakaty, 4 spotkania na których osoby zostaną poinformowane o warunkach jakie trzeba spełnić aby 
móc skorzystać z projektu. W ciągu tych trzech miesięcy musi zostać przygotowana również 
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dokumentacja przetargowa na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
drukarkami oraz dodatkowo zostaną okablowanie dwiepracowni komputerowych w szkołach. 
Pani Sekretarz dodała, że w 2011 roku była propozycja aby wspólnie z Rawą Mazowiecką wejść w 
podobny program. Programy były tak konstruowane, że 15% wkładu własnego musiała posiadać 
każda gmina. Wówczas odstąpiliśmy od tego programu. 

Radna Barbara Białek zapytała co stanie się ze sprzętem komputerowym, który używany jest 
obecnie. 
Pani Sekretarz odpowiedziała, że sprzęt nie nadaje się w większości do korzystania w celu instalacji 
programów. Pani Sekretarz dodała, że jest świetlica w Jeruzalu, w Turowej Woli oraz w Paplinie i tam 
można będzie przekazać te komputery. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag 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 przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2014-2016. Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Skarbnik, 
która powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian w zakresie 
dostosowania planowanych wysokości budżetowych na rok 2014: 
- dochody zmniejsza się o kwotę 248.396,67 zł, 
- wydatki zmniejsza się o kwotę 27.169,95 zł, 
- przychody zmniejsza się o kwotę 221.226,72 zł. 
W związku z czym deficyt roku 2014 zmniejsza się o kwotę 221.226,72 zł i wyniesie 657.213,00 zł a 
jego pokrycie planowane jest z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 2.544.482, 15 zł a jego spłata zakładana jest do roku 2022. 
W załączniku do przedsięwzięć na rok 2014, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. 
„Budowa Ili etapu drogi gminnej nr 115152 E Wędrogów-Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową 
nr 70 z drogą powiatową nr 1330 E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej" 
zmniejsza się wysokość planu na to zadanie do kwoty 1.007.000,00 zł 
Ponadto wprowadza się do realizacji projekt pn. ,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie 
Kowiesy" w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi 
priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i wprowadza się limit zobowiązań na to zadanie w 
łącznej kwocie 534.444,39 zł w tym: w kwocie 172.225,00 zł na wydatki bieżące i 362.219,39 zł na 
wydatki inwestycyjne. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag 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 przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2014 
rok. Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Skarbnik, która powiedziała, że zmiany budżetu 
dotyczą: 

- zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 13.664, 76 zł w tym: 
Dział 801, rozdz. 80195, §2460 dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu ekologicznego w 
szkole podstawowej w Kowiesach - 13.230,00 zł; 
Dział 852, rozdz. 85295, § 201 O dotacja z budżetu państwa przeznaczona na rozpatrzenie wniosków i 
wydanie Kart Dużej Rodziny - 434, 76 zł. 
W dochodach zmniejsza się dotację z budżetu państwa tzw. schetynówki o kwotę 228. 773,28 zł a w 
wydatkach zmniejsza się (po przetargu) plan na zadanie pn. Budowa Ili etapu drogi gminnej nr 
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115152 E W Wędrogów-Wola Pękoszewska , łączącej drogę krajową nr 70 z drogą powiatową nr 
1330 E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej" o kwotę 453.000,00 zł. 
Wprowadza się natomiast kwotę 3.000 zł na zakup gruntu pod drogę w Wędrogowie (zamiana działek, 
zapłacono ze środków bieżących). Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetu a co za 
tym idzie i kredytu o kwotę 221.226,72 zł. 
Radni nie wnieśli więcej uwag 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 przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Omówienia 
projektu uchwały dokonała Pani Sekretarz, która powiedziała, że Pan Ireneusz Bedełek w wyniku 
wyborów, które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 roku został wybrany radnym Rady Gminy 
Kowiesy. 

W myśl art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik 
gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu 
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta 
są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenia majątkowe są 
składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli terminy 
nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, przewodniczący rady gminy, wojewoda lub wójt w terminie 14 
dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego 
niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia 
skutecznego dostarczenia wezwania. 

Termin do złożenia oświadczenia majątkowego upłynął 30 kwietnia 2014 roku. Wobec 
niedotrzymania powyższego terminu, Przewodnicząca Rady na podstawie art. 24h ust. 5a ustawy o 
samorządzie gminnym wezwała radnego Ireneusza Bedełka do niezwłocznego złożenia oświadczenia 
majątkowego, wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Wezwanie z dnia 7 maja 2014 roku 
zostało doręczone zainteresowanemu 8 maja 2014 roku, co potwierdza zwrotne poświadczenie 
odbioru pisma. Pomimo upływu dodatkowego terminu (22.05.2014 r.) Pan Ireneusz Bedełek nie złożył 
oświadczenia majątkowego. 

Zgodnie z dyspozycją art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 201 O r. Nr 176, poz. 1190 z póżn. 
zm.), przed podjęciem niniejszej uchwały, radnemu Ireneuszowi Bedełkowi umożliwiono złożenie 
wyjaśnień. Radny nie skorzystał z powyższej możliwości i nie złożył wyjaśnień. 

Wobec niezłożenia oświadczenia majątkowego przez radnego, Rada Gminy , stosownie do art. 
190 ust. 1 pkt 1 b i ust. 2 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw i art. 24 k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym zobowiązana była do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
najpóźniej w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. 
Od niniejszej uchwały zainteresowanemu służy skarga do sadu administracyjnego (Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi) w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania 
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 radna wstrzymała się od głosu. 
Uchwała została podjęta 13 głosami. 

Ad.13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowiesy. Omówienia projektu uchwała dokonała Pani 
Sekretarz, która powiedziała, że potrzeba uchwalenia zasad wynajmu wynika z art. 21 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu Cywilnego (.Dz. U. z 2014 r., poz. 150). Pani Sekretarz dodała, że zasady zostały 
uporządkowane, zostały wyznaczone lokale mieszkalne w Turowej Woli oraz w Kowiesach jako lokale 
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związane z zatrudnieniem bądź prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Kowiesy. 
Pierwszeństwo w wynajmie tych lokali mają osoby, które będą zatrudnione bądź prowadzące 
działalność gospodarczą. Natomiast jeżeli nie będzie osób chętnych na wynajem lokalu z grupy o 
której wspomniano wcześniej, lokal można wynająć osobom z grupy kryterium dochodowego. 
Radny Bogdan Mioduszewski zapytał, kto decyduje o tym które osoby będą mogły wynająć lokal 
jeżeli będzie kilku chętnych. 
Pani Sekretarz odpowiedziała, że powołany zostanie zespół opiniujący. Warto wspomnieć, że do 
składanego wniosku dołącza się również dokumenty potwierdzające sytuację materialną danej osoby 
oraz warunki mieszkaniowe. Podstawowym warunkiem jest nie mieć prawa własności do lokalu bądź 
budynku mieszkalnego. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag 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.14 

Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. Ponieważ nie zgłoszono żadnych interpelacji 
zapytań Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad. 

Ad.15 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
Głos zabrał Pan Wójt, który zwrócił się z prośbą aby straty spowodowane przez zwierzynę łowną a 
szczególnie przez dziki, zgłaszać pisemnie do kół łowieckich. Pan Wójt dodał, że ma nastąpić zmiana 
ustawy przez Ministerstwo Ochrony Środowiska odnośnie zwierzyny łownej i ustalenia limitów 
odstrzałów tejże zwierzyny. 

Radna Iza Wieczorek powiedziała, że jest prośba od Państwa Branowskich, którzy chcieliby aby 
postawić koło nich jakich kosz ponieważ przejezdni nagminnie wyrzucają tam śmieci. 

Sołtys sołectwa Borszyce - Wola Pękoszewska Bolesław Wacławek zapytał jaką procedurę należy 
przeprowadzić aby wprowadzić nazwę ulicy na danej wsi. 
Pani Sekretarz odpowiedziała, że kompetentna do wprowadzenia ulicy w danej miejscowości jest 
Rada Gminy. 
Pan Sołtys podał przykład gdy w nocy pogotowie na sygnale przyjechało na Wolę Pękoszewską i 
szukali adresu na Zawadach. 
Pani Sekretarz powiedziała, że wszystkie służby włącznie z listonoszami z INPOSTU nie potrafią 
bardzo często znaleźć odpowiedniego adresu. Prawdopodobnie od 1 stycznia 2015 r. wejdą dowody 
osobiste bez adresu co wiąże się z wymianą dowodów osobistych. Korzystając z tej okazji można 
stworzyć projekt ulic i numerów. 
Sołtys zapytał czy może o nadanie ulic wystąpić jedno sołectwo. 
Pani Sekretarz odpowiedziała, że Rada Gminy podejmuje uchwałę i np. nie wprowadza ulic we 
wszystkich miejscowościach bo są takie miejscowości jak Janów gdzie nie potrzebna jest ulica. 
Nie zgłoszono więcej wniosków. 
Ad.16 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XXIX Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 

Zakończenie sesji godz. 16.10 

Protokołowała: 

A-cWJll,~ 
EdStta Ada~~1k 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Kowiesy 

/-/ Barbara Kowalska 
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