Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 26 września 2014 roku
P R O T O K Ó Ł Nr XLIII/2014
z XLIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 września 2014 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Kowiesy
Początek Sesji godzina 13.00
Zakończenie Sesji godzina 14.00
Ustawowy stan radnych 14
Faktyczny stan radnych 14
W sesji uczestniczyło 14 radnych –według załączonej listy obecności /załącznik nr 1/, oraz
sołtysi zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/.
W sesji udział wzięli:
Pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy,
Pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy,
Pan Mirosław Belina – Starosta Skierniewicki
Pan Jarosław Strzelecki – mieszkaniec Paplinka
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta o działalności między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2014 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy z dotychczasowymi dzierżawcami,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy ktoś wnosi zmiany do porządku obrad.
Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Pan Wójt, który powiedział, że po punkcie 4
zostanie dodany punkt ,,Wręczenie odznaczeń resortowych przez Starostę Powiatu
Skierniewickiego dla rolników z terenu Gminy.’’
Porządek obrad:
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1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Wręczenie odznaczeń resortowych przez Starostę Powiatu Skierniewickiego dla
rolników z terenu Gminy.
6. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2014
rok.
8. Podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy z dotychczasowymi
dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.
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. Porządek obrad został przyjęty 14 głosami.
Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XLII Sesji Rady Gminy. Z
uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach jego treści 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 osoba od głosu się nie wstrzymała. Protokół został przyjęty 13 głosami.
Ad. 5
Kolejny punkt to wręczenie odznaczeń resortowych przez Starostę Powiatu Skierniewickiego
dla rolników z terenu Gminy. Pani Przewodnicząca oddała głos Staroście Powiatu
Skierniewickiemu Panu Mirosławowi Belinie, który powiedział, że na wniosek Starosty
Skierniewickiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaki dziesięciu osobom z
powiatu skierniewickiego odznaki honorowe ,,Zasłużony dla rolnictwa’’. Odznaki były
wręczane na dożynkach powiatowych w Godzianowie (dla 9 rolników i jednego lekarza
weterynarii). Z terenu Gminy Kowiesy wyróżniony został Pan Jarosław Strzelecki.
Po wręczeniu odznaczenia Pan Starosta dodał, że w roku bieżącym Pan Robert Salamon
otrzymał tytuł ,,Boryna Roku’’.
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:
Z zakresu zadań inwestycyjnych:
1. Budowa III etapu drogi nr 115152E została zakończona i podczas dzisiejszego
otwarcia będą Państwo mogli zobaczyć jak wygląda nowy odcinek drogi.
2. Prace przy budowie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Kowiesach są już
zakończone i od poniedziałku tj. 29 września rozpocznie się odbiór.
3. Do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach został złożony wniosek o wydanie
pozwolenia budowlanego na odbudowę zbiornika wodnego w Michałowicach.
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4. Dodatkowe prace remontowe w budynku socjalnym w Wymysłowie mają się na
ukończeniu. W przyszłym tygodniu wykonawca ma zgłosić gotowość do odbioru.
5. Na zapytanie ofertowe wykonania budowy linii oświetlenia ulicznego w Chojnacie i
Wędrogowie wpłynęły trzy oferty:
a) firmy Instalacje i Pomiary Elektryczne Andrzej Winciorek ze Skierniewic
- Chojnata 41.000,00 zł brutto, Wędrogów 20.000,00 zł brutto;
b) V-System Grzegorz Styczyński ze Skierniewic
- Chojnata 38.000,00 zł brutto, Wędrogów 21.500 zł brutto
c) Usługi Remontowo-Budowlane Instalacje Elektryczne Piotr Koliński z Paplina
- Chojnata 35.500 zł Wędrogów 18.500,00 zł brutto
Oferta firmy Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Koliński jest najkorzystniejszą ofertą
dla Gminy Kowiesy.
6. Odbyło się otwarcie ofert przetargu na dostawę urządzeń i montaż sprzętu
komputerowego dla realizowanego projektu ,, Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Kowiesy. Wpłynęło sześć ofert, które obecnie są sprawdzane.
Sprawy bieżące:
1. W miesiącu sierpniu wpłynęły 244 wnioski rolników na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych. Wydano 244
decyzje na łączną kwotę 106.187,61 zł. Łącznie z naborem lutowym nasi rolnicy
wykorzystali tylko 47% kwoty do zwrotu. W roku bieżącym było 16 wniosków od
właścicieli gruntów, którzy do tej pory nie składali wniosków.
2. W dniu 01 września rozpoczął się nowy rok szkolny w szkołach, których organem
prowadzącym jest Gmina Kowiesy. W Publicznym Gimnazjum im. ppor. Pilota
Mariana Bełca w Jeruzalu jest 70 uczniów - w pierwszej klasie 23 uczniów. W szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach jest 209 uczniów w tym 50
uczniów w oddziałach przedszkolnych. W Niepublicznej Szkole Podstawowej w
Turowej Woli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i okolic
jest 20 uczniów. W punkcie edukacji przedszkolnej w Jeruzalu jest 18
przedszkolaków.
3. Wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Gminy i radnymi uczestniczyłem w
Dożynkach Parafialnych w parafii Chojnata w dniu 31 sierpnia 2014 r.
4. W dniu 21 września wspólnie z radnymi i Panią Przewodniczącą Rady Gminy
uczestniczyłem w I części wizytacji parafii Chojnata przez księdza Biskupa Józefa
Zawitkowskiego.
5. W związku z kończącą się kadencją Rady i Wójta jest robionych przez różnego typu
rankingi. W rankingu ,,Wspólnoty’’- dwutygodnik samorządowy Gmina Kowiesy w
zakresie inwestycji na 1571 gmin wiejskich Gmina Kowiesy za okres 2008-2010
zajmowała 312 pozycję, za okres 2009-2011 zajmowała 202 pozycję a za okres
2010-2012 zajmowała 140 pozycję.
Wyjazdy służbowe:
1. W dniu 2 września na zaproszenie Burmistrza Mszczonowa brałem udział w
prezentacji projektu Aquaparku w Mszczonowie. Pierwszy etap Park of Poland –
zakończenie 2016 r.
2. W dniu 3 września byłem w Łodzi w GDDKiA na rozmowach z Panią Dyrektor Teresą
Materek w sprawie powierzchniowego utwardzenia dróg lokalnych realizowanych w
ramach przebudowy DK nr 8 do S8. Wykonano już na dwóch odcinkach tj. w
Kowiesach i Chrzczonowicach. Na pozostałych drogach do końca października mają
zostać wykonane naprawy. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy
projektu na odwodnienie DD w Woli Pękoszewskiej.
3. W dniu 16 września uczestniczyłem w otwarciu parku w Skierniewicach przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz uroczystym
obiedzie z Panem Prezydentem, Marszałkiem Województwa Łódzkiego, Wojewodą,
Posłami z tego terenu oraz Starostą Powiatu, wójtami gmin z powiatu
skierniewickiego i Prezydentem Miasta. Udało się zainteresować naszym problemem
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oświetlenia S-8 Panią Poseł Elżbietę Radziszewską, której przesłaliśmy koszty
oświetlenia.
4. W dniach 16-17 września uczestniczyłem w obradach XV Kongresu Gmin Wiejskich
w Ossie. Na kongresie zostały przyjęte następujące stanowiska w sprawach:
- określenie roli gmin wiejskich w rozwoju kraju,
- wsparcia rozwoju obszarów wiejskich środkami PROW oraz krajowych i
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- niezbędnych zmian przepisów regulujących system gospodarowania odpadami
komunalnymi,
- warunków wykonywania zadań oświatowych przez samorządy wiejskie.
5. W dniu 20 września brałem udział w XXXVII Skierniewickim Święcie Kwiatów,
Owoców i Warzyw. Radę Gminy Kowiesy reprezentowała Pani Przewodnicząca
Barbara Kowalska. Stowarzyszenie Integrowanej Produkcji Owoców POL-EKO-SAD
reprezentował Pan Janusz Brzeziński z synem oraz córki Pana Roberta Salamona.
Nasze szkoły reprezentowali uczniowie Publicznego Gimnazjum z Jeruzala
przebrane za kwiaty wraz z Paniami nauczycielkami. Stoisko gminy Kowiesy w
sobotę reprezentowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy, któremu bardzo
dziękuję. W niedzielę Gminę Kowiesy na stoisku gminnym reprezentowało KGW z
Woli Pękoszewskiej, którym bardzo dziękuję a podziękowanie Pani Prezes
wręczyłem w środę na zebraniu sołeckim. Na scenie głównej w Rynku wystąpiła
grupa taneczna dziewcząt z Publicznego Gimnazjum z Jeruzala, którą przygotowała
Pani Iga Wróblewska.
6. W dniu 23 września wspólnie z Panią prawnik byłem w Nieporęcie w siedzibie spółki
Gaz-System na rozmowach w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez
naszą działkę w Kowiesach. Po dwóch latach spotkań i pism widać światło w tunelu
na pozytywne rozwiązanie dla Gminy Kowiesy.
Po przedstawieniu informacji o działalności między sesjami pan Wójt wręczył podziękowania:
- podziękowania przesłane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej dla
kabaretu Banialuka za występ podczas weekendowego kabaretonu w dniu 23.08.014 r. w
oraz występ na dożynkach gminnych w Rzeczkowie w gm. Skierniewice w dniu 30.08.2014 r.
(podziękowania odebrała Pani Krystyna Oziębło oraz Barbara Białek)
– dla Pani Renaty Wojtczak – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Starym
Wylezinie za udział w dożynkach gminnych w Białej Rawskiej w dniu 07.09.2014 r.
(podziękowania odebrała sołtys Małgorzata Kieszek)
- dla Pani Doroty Majewskiej – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Jeruzalu za
udział w dożynkach gminnych w Białej Rawskiej w dniu 07.09.2014 r. (podziękowania
odebrała sołtys Regina Widulińska)
- dla Piekarni Pana Roberta Kulickiego, który przekazał na stoiska pieczywo,
- dla Piekarni Pana Adama Kukiełki, który również przekazał pieczywo na stoiska,
- dla Stowarzyszenia POL-EKO-SAD.
Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami. W związku z brakiem
pytań Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.
Ad. 7
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na
2014 rok. Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Skarbnik, która powiedziała, że
dochody zwiększa się na łączną kwotę 155.617,89 zł z tytułu:
- otrzymania dotacji na wyprawkę szkolną w kwocie 4.795 zł
- otrzymania refundacji wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2013 roku – 58.249,89
zł z czego 2.249,89 zł przeznacza się na zakup paliwa do ciągnika a 56.000,00 zł na
zmniejszenie deficytu budżetu. Zwiększa się plan na dochodach z tytułu zbycia majątku o
kwotę 92.573 zł (otrzymanie odszkodowania za drogę w Kowiesach – zajęta pod trasę S8),
kwotę ta przeznacza się na zmniejszenie deficytu. W wydatkach zmniejsza się planowane
kwoty na renowację stawu w Michałowicach o 127.000,00 zł (zadanie przesuwa się na 2015
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rok), planowane zakupy oprogramowania dla urzędu zmniejsza się o 20.000,00 zł,
odwodnienie drogi w Wycince Wolskiej o 75.000,00 zł (zadanie przesuwa się na 2015 rok).
Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu w łącznej kwocie 370.573,00 zł
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do
odczytaniu 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 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Omówienia projektu uchwały
dokonał Pan Wójt, który poinformował, że zmiana wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy jest konieczna ze względu na planowaną rozbiórkę budynku
Kowiesy nr 6 z lokalizacją lokalu socjalnego, w którym zamieszkuje Pani Krystyna Wacławek
z rodziną. W celu zapewnienia innego lokalu socjalnego dla Najemcy został wyremontowany
budynek na działce nr ewid. 15/10 w Wymysłowie pod adresem Kowiesy nr 3. Nieruchomość
stanowi własność Gminy Kowiesy na podstawie umowy darowizny od Starosty
Skierniewickiego.
Budynek składający się z dwóch lokali socjalnych nie został włączony do mieszkaniowego
zasobu gminy i nie był wykazany do wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do
odczytaniu projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział
wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw,
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 głosami.
Ad.9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy z dotychczasowymi
dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat.
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Wójt, który poinformował, że działka położona jest
w Zawadach. Na działce znajduje się kontener, który został podarowany Gminie przez
GDDKiA. Kontener zamieszkuje jeden z mieszkańców z terenu naszej gminy, którego
budynek został rozebrany w związku z budową S8. W 2011 r. została zawarta umowa
dzierżawy, która kończy się w tym roku.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do
odczytaniu 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.
Głos zabrała radna Dorota Powązka, która zwróciła się z prośbą do Pana Wójta, aby
wpłynął na Zarząd Powiatu, który mógłby usunąć gałęzie z drogi po dzisiejszej wycince w
Chojnacie.
Pan Wójt odpowiedział, że Kierownik Wydziału Dróg przekazał, że gałęzie są usuwane na
bieżąco tj. ścinane i zabierane są grube gałęzie a potem uprzątane są mniejsze.
Radna powiedziała, że chodzi głównie o warstwę liści na drodze.
Głos zabrał Pan Starosta, który powiedział, że liście też na pewno zostaną usunięte.
Nie zgłoszono więcej interpelacji i zapytań wobec czego Pani Przewodnicząca przeszła do
kolejnego punktu obrad.
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Ad. 11
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.
Głos zabrał Pan Wójt, który zwrócił się z prośbą do radnych oraz sołtysów aby wzięli udział w
uroczystości otwarcia drogi relacji Pękoszew- Wędrogów. Ponadto Pan Wójt poinformował,
że trwają negocjacje z dużym inwestorem, który chciałby zainwestować w budowę
przetwórni w Chrzczonowicach, czyli produkcji koncentratu z jabłek i odzyskiwania pektyn i
produkcji estrów.
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Starostę o zabranie głosu.
Pan Starosta zaczął od tematu gałęzi, które są sprawą nie tylko powiatu ale również i gminy.
W niektórych gminach są chętne osoby, które same wycinają zakrzaczenia. Pan Starosta
pogratulował wyników jakie osiąga Gmina Kowiesy oraz skuteczności pozyskiwania środków
unijnych.
Pan Starosta wspomniał o inwestycji modernizacji drogi w Jeruzalu. Inwestycja nie została
jeszcze odebrana, ponieważ zgłaszane były zastrzeżenia. Pan Starosta również uważa, że
droga powinna zostać jeszcze poprawiona.
Dodatkowo zgłaszane było przez radną powiatową Panią Ewę Pawlak skrzyżowanie w
Turowej Woli.
Na koniec Pan Starosta bardzo serdecznie podziękował za dotychczasową współpracę i
życzył sukcesów.
Nie zgłoszono więcej wniosków.
Ad. 14
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XLIII
Sesji Rady Gminy Kowiesy VI kadencji.
Zakończenie sesji godz. 14.00
Protokołowała:

Przewodnicząca
Rady Gminy Kowiesy

Edyta Michalska
/-/ Barbara Kowalska
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