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P R O T O K Ó Ł Nr  XLIV/2014 
 

z XLIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 października 2014 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  12.00 

 

Zakończenie Sesji godzina  13.00 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  14 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych –   według załączonej listy obecności /załącznik nr 1/- radny Cezary 
Żukowski przybył na obrady w trakcie punktu 11 obrad, ponadto w sesji uczestniczyli: Pan Artur 
Bagieński- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pani Ewa Pawlak – radna Powiatu 
Skierniewickiego i Kierownik GZO, Pani Katarzyna Żyszkowska z Łódzkiego Ośrodka  Doradztwa  
Rolniczego w Bratoszewicach 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. 
 
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 14 radnych w sesji bierze udział 13 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze umowy 

darowizny.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą. 
8. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 
9. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 

 
Porządek obrad poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, 13 
radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Porządek został przyjęty 13 głosami. 
 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. Z uwagi 
na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści nie odczytywano. Przy braku uwag do protokołu 
przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  
głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Protokół został 
przyjęty 13 głosami. 
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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:  
 
 Z zakresu zadań inwestycyjnych. 

1. Rozliczenie budowy drogi nr 115152E zostało przekazane do Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

2. W dniu 30 września został złożony wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do 
naboru w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -etap II. Wniosek 
dotyczy drogi w Chrzczonowicach nr 115158 /od kapliczki do wiaduktu nad S-8/. W zakresie 
budowy są dwie warstwy asfaltu o grubości 3 i 4 cm. Łączny koszt zadania to 371.060,00 zł. 
Wystąpiliśmy o dofinansowanie w wysokości 50%. 

3. Place zabaw przy Szkole Podstawowej w Kowiesach zostały odebrane. Ponadto plac zabaw 
wybudowany w ramach programu „Radosna Szkoła” został sprawdzony i odebrany przez 
firmę zewnętrzną pracującą na rzecz Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Łodzi. Po obradach 
sesji Rady Gminy będziecie mogli Państwo zobaczyć jak wyglądają te place zabaw i to co 
pozostało z placu zabaw wybudowanego w 2006 roku. 

4. Dodatkowe prace remontowe w budynku socjalnym w Wymysłowie zostały zakończone i 
odebrane. Czekamy na przyłącze energetyczne wykonywane przez PGE Dystrybucja.  

5. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wędrogowie jest zakończona. Czekamy na odbiór przez 
PGE Dystrybucja. Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie trwa i w przyszłym tygodniu 
powinna być zakończona. Obecnie z uwagi na wzmożony ruch pojazdów przy cmentarzu 
wykonawca nie może prowadzić prac. 

6. W dniu 23 października odbyło się spotkanie w Kowiesach z przedstawicielem firmy 
projektowej z Łodzi na wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kowiesach. W 
listopadzie firma przedstawi dwie różne koncepcje do zapoznania się radnym, rodzicom i 
nauczycielom. Po konsultacjach zostanie wybrana koncepcja do realizacji. Termin wykonania 
dokumentacji to połowa marca przyszłego roku. 

7. W dniu 28 października została podpisana umowa z Zarządem Województwa o 
dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych budowy sieci wodociągowej dla 
Paplinka, Lisnej i zachodniej części Chrzczonowic o długości ponad 17 km. Kwota 
dofinansowania wynosi 1.773.592,00 zł. Jest to trzecia umowa Gminy Kowiesy od 2010 roku 
na dofinansowywanie zadań z podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. W 
przyszłym tygodniu ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania, które musimy 
zrealizować do końca maja 2015r.   

8. Trwa realizacja projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy”. Odbyły się 
szkolenia dla beneficjentów ostatecznych z zakresu obsługi sprzętu i programów 
komputerowych. Cały sprzęt jest już w urzędzie gminy i będzie zainstalowany u 
poszczególnych beneficjentów. 

 
Sprawy bieżące. 

1. W dniu 5 października uczestniczyłem w I części wizytacji parafii Jeruzal przez księdza 
Biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę. 

2. We wtorek 7 października w  biurze budowy w Zawadach spotkałem się z panią Ewą 
Zalewską w sprawach: 
- niszczenia drogi gminnej w Zawadach od DK 70 do wiaduktu przez pojazdy dowożące piach 
do wiaduktu, 
- przywrócenia ruchu na drodze dojazdowej w Zawadach. 
Pierwsza z dróg ma być naprawiona w trybie pilnym, natomiast przywrócenie ruchu na drodze 
dojazdowej jest uzależnione od tego, czy PKP S.A. pozwoli wykonawcy na realizację prac 
przy drugiej połowie wiaduktu w okresie zimowym, czy też prace rozpoczną się od kwietnia 
2015 roku. Jeżeli będzie przerwa w realizacji prac to ruch na drodze dojazdowej zostanie 
przywrócony w listopadzie. 

3. Brałem udział w wizytacji naszego Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu przez Księdza Biskupa 
Andrzeja Franciszka Dziubę wraz z księżmi asystującymi. Przekazałem Księdzu Biskupowi 
nasze opracowanie pt. „Historia administracji w Gminie Kowiesy.” 

4. W dniu 10 października brałem udział w konferencji „Agro i przyjaźniej w Łódzkiem” 
organizowanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Na konferencji odebrałem dyplom i 
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nagrodę rzeczową dla Gminy Kowiesy za zajęcie II miejsca w kategorii infrastruktura 
techniczna na etapie wojewódzkim konkursu „Przyjazna wieś”. Nagrodzony został projekt 
„Budowa Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w Paplinie”. 

5. W dniu 13 października brałem udział w uroczystościach szkolnych w Jeruzalu i w Kowiesach 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Złożyłem życzenia, przekazałem kwiaty oraz nagrody 
finansowe wójta gminy. 

6. W dniu 21 października odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów Chrzczonowic i Paplina 
w sprawie przebiegu kanału na zrzut wód opadowych z proponowanej lokalizacji zakładu 
przetwórstwa owoców w Chrzczonowicach na gruntach po upadłej spółki GAP oraz gruntach 
sąsiednich. Właściciele gruntów mają dwa tygodnie na pisemne zajęcie stanowiska. 

7. 22 października został podpisany akt notarialny zamiany gruntów w Chrzczonowicach. Działka 
pod boisko w Chrzczonowicach ma już prawidłowy kształt i można będzie zacząć 
zagospodarowywanie terenu. 

8. Zostało podpisane porozumienie z Komendantem Miejskim PSP w Skierniewicach w sprawie 
włączenia OSP Paplin do KSRG na okres 5 lat. Obecne porozumienie jeszcze obowiązuje ale 
zmieniły się przepisy i nowe porozumienie musi być zawarte na okres 5-letni.  

 
Wyjazdy służbowe: 

1. W dniu 14 października wspólnie z panami burmistrzami Białej Rawskiej i Mszczonowa brałem 
udział w I części protestu sadowników na rondzie w Mszczonowie. Z terenu naszej gminy w 
proteście wzięło udział około 30 - 40  osób. Od godziny 12.30 w tym samym dniu brałem 
udział w Europejskim Forum Województwa Łódzkiego. Branżę owocową na forum 
reprezentowały trzy grupy producenckie z terenu gmin Białej Rawskiej i Regnowa. 

2. We wtorek 28 października wspólnie z panią Skarbnik byłem w Łodzi w Urzędzie 
Marszałkowskim w Łodzi na podpisaniu umowy dofinansowania budowy naszych wodociągów 
w Paplinku, Lisnej i części Chrzczonowic. 

  
Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji między sesjami. W związku z brakiem pytań 
Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.  
 
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie  nieruchomości  w drodze  
umowy darowizny. Omówienia projektu dokonał Pan Wójt, który wyjaśnił, że działki nr 37/2 i 38/2 
stanowią ciąg istniejącej  drogi wewnętrznej na działkach nr 35/9 i 66 stanowiących własność Gminy 
Kowiesy. Z drogi tej korzystają rolnicy wsi Lisna jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Działki nr 
37/2 i 38/2 zostały wydzielone przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach w 2009 roku w celu 
prostowania błędnie naniesionego na mapach przebiegu drogi. Ze względu na fakt, że droga biegnie 
częściowo po działkach stanowiących własność osób prywatnych  należało uregulować stan prawny. 
Właściciele przedmiotowych nieruchomości wyrażają zgodę na nieodpłatne przekazanie w drodze 
darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Kowiesy. 
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytaniu 
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 13 radnych. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Ad.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  zawarcie umowy najmu lokalu 
użytkowego z dotychczasowym  najemcą. Omówienia projektu dokonał Pan Wójt, który wyjaśnił, że 
Poczta  Polska  S.A. jest najemcą lokalu użytkowego na parterze budynku Kowiesy 74 , na podstawie 
umowy najmu zawartej  w dniu  3 grudnia 2013 roku na okres jednego roku - do dnia 30 listopada 
2014 roku.  Najemca złożył wniosek o  dalszy najem lokalu  na okres do trzech lat. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (§8 pkt 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Kowiesy  stanowiących Załącznik do Uchwały Nr XXVI/142/09 Rady Gminy Kowiesy 
z  dnia 29 czerwca  2009 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2009 r. Nr 229, 
poz.2072) i art.18 ust.2 pkt 9 lit a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 roku, poz. 594,  poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zgoda Rady Gminy jest 
konieczna gdy po umowie zawartej na okres do lat trzech zawiera się kolejne umowy na najem lokalu 
na okres do lat trzech. Przedmiotowy lokal użytkowy o pow. 37 m 

2 
 mieści się w budynku na działce nr 
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110/27 stanowiącej własność Gminy Kowiesy na podstawie decyzji Nr G.IV.7228-1295/91 Wojewody  
Skierniewickiego z dnia 1991-04-16. 
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przystąpiono do odczytania 
projektu i głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały udział wzięło 13 radnych. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 
Informację przedstawiła pani Ewa Pawlak- Kierownik GZO. Informacja stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. Pani Kierownik wskazała jakie placówki oświatowe sa objęte sprawozdaniem, omówiła 
dane dotyczące finansów oświaty, dane demograficzne, omówiła inwestycje przeprowadzone w 
placówkach w roku szkolnym 2013/2014, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne, projekty i programy 
realizowane przez placówki oświatowe, pozostałe zadania realizowane przez placówki oświatowe 
/Wyprawka szkolna, pomoc materialna dla uczniów –stypendia naukowe i socjalne, dofinansowywanie 
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, nadzór nad 
obowiązkiem nauki i egzekwowanie obowiązku szkolnego i nauki/.  
 
Radni nie zgłosili żadnych pytań co do informacji. Pani Przewodnicząca podziękowała Pani Ewie 
Pawlak za wystąpienie i przeszła do kolejnego punktu obrad. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. Pani 
Przewodnicząca zapoznała obecnych z Informacją z analizy oświadczeń majątkowych  złożonych 
przez zobowiązanych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kowiesy za rok 
2013 /załącznik nr 4 do protokołu/, Informacją z analizy oświadczeń majątkowych  złożonych przez 
Radnych Gminy Kowiesy za rok 2013 oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji /załącznik nr 5 do 
protokołu/, pismem Wojewody Łódzkiego ZN.414.22.2014.OM z dnia 10 września 2014r. /załącznik nr 
6 do protokołu/, pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach AP/072-
560/14/63656/2014 z 24 października 2014r. /załącznik nr 7 do protokołu/, pismem Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Rawie Mazowieckiej AP/077-111/14/38570 z 24 października 2014r. /załącznik nr 8 do 
protokołu/. 
 
Ad. 10  
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.   
 
W związku z brakiem interpelacji i zapytań pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.   
Pani Przewodnicząca oddała głos Panu Arturowi Bagieńskiemu- Wicemarszałkowi Województwa 
Łódzkiego, który powitał wszystkich obecnych i serdecznie podziękował władzom gminy za 
współpracę w mijającej kadencji, a w szczególności Panu Wójtowi za skuteczne pozyskiwanie 
środków, co nie jest łatwą sprawą. Budżet PROW na woj. łódzkie to 700 mln i z tych pieniędzy zostały 
zrealizowane inwestycje na terenach wiejskich w postaci wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni 
ścieków,  stacji uzdatniania wody, świetlic środowiskowych, strażnic, placów zabaw, odnowiono centra 
wsi i kościoły. Biorąc jeszcze pod uwagę wkłady własne j.s.t. oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska to na tereny wiejskie trafiło ponad miliard środków na różne inwestycje. Powiat 
skierniewicki z PROW pozyskał ponad 25 mln zł, a gminy Kowiesy, Nowy Kawęczyn i Słupia są 
liderami w pozyskiwaniu środków unijnych. Czego Panu Wójtowi Pan Wicemarszałek pogratulował.  
Pan Artur Bagieński podkreślił, że to dzięki wspólnym działaniom udaje nam się realizować inwestycje 
na terenach wiejskich i nie tylko, by lepiej nam się wszystkim żyło. Przyszła perspektywa unijna 2014-
2020 to nowe rozdanie unijne, więcej środków do pozyskiwania. Pan Marszałek wskazał, że dzisiaj nie 
mamy czasu na naukę, musimy mieć sprawdzonych ludzi, którzy sprawnie mogliby pozyskiwać te 
środki. Następnie Pan Marszałek życzył Panu Wójtowi i wszystkim radnym startującym w 
nadchodzących wyborach korzystnego wyniku wyborczego.   
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Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Marszałkowi za wystąpienie i oddała głos 
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Januszowi Brzezińskiemu. 
 
Pan Wiceprzewodniczący stwierdził, że cztery lata zostały zagospodarowane przyzwoicie. Jako radny 
Starego Wylezina nie ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o duże inwestycje gminne, ale ma zaufanie 
społeczeństwa i został rekomendowany na następną kadencję. Wiceprzewodniczący zauważył, że w 
naszej gminie jest to dziwne, że w tych miejscowościach gdzie się najwięcej inwestuje jest największe 
niezadowolenie. Ten skład rady, pan Wójt i też pan Wicemarszałek, przyczyniliśmy się do tego, że tak 
wiele osiągnęliśmy. Kiedy pan Janusz Brzeziński został wybrany do rady po raz pierwszy 12 lat temu, 
byliśmy na ostatnim miejscu w powiecie i chyba na 156 w województwie. Praktycznie się nie słyszało 
o gminie Kowiesy. Teraz to się zmieniło. Jesteśmy drudzy w powiecie, a w województwie w drugiej 
dziesiątce. Niestety nie wszyscy mieszkańcy to zauważają. Wiceprzewodniczący zaakcentował, że on 
jako radny nie patrzy przez pryzmat swojego podwórka – na zasadzie robimy to bo mi się należy, ale 
patrzy na potrzeby mieszkańców innych miejscowości. Tak jak powiedział Pan Marszałek, nie ma 
teraz czasu na naukę, jeżeli przyjdzie ktoś nowy będzie musiał się „dotrzeć” a przez ten czas 
pieniądze nie poczekają. Budżet naszej gminy jest mały i są zarzuty, że tak mało jest robione. 
Wiceprzewodniczący podkreślił, że wiadomo, iż nim dostanie się wsparcie unijne na jakiekolwiek 
zadanie inwestycyjne muszą być zabezpieczone środki na jego realizację. Radny Janusz Brzeziński 
wyraził nadzieję, że po wyborach nadal wszyscy wspólnie będą pracować na rzecz gminy Kowiesy. 
Wiceprzewodniczący wskazał, że obecny na posiedzeniu pan Wicemarszałek uzyskał cztery lata temu 
w naszej gminie bardzo dobry wynik wyborczy bo każdy widzi, że nie przyjeżdża do nas jedynie z 
powodu roku wyborczego ale jest z nami, jak to się mówi, na dobre i na złe. Następnie 
Wiceprzewodniczący wyraził swój pogląd, że  przy 13 kandydatach  do rady powiatu efektem będzie 
rozbicie głosów i brak przedstawiciela gminy na tym szczeblu samorządu. W obecnej kadencji 
mieliśmy swoją radną i coś wreszcie drgnęło. Dlatego postuluje by głosować na ludzi sprawdzonych, 
bo jeśli przejdzie do rady powiatu osoba z innej gminy nie będzie jej zależało na sprawach 
mieszkańców gminy Kowiesy. 
 
 
Następnie głos zabrała Pani Ewa Pawlak – radna Rady Powiatu i Kierownik GZO, która podziękowała 
wszystkim za obdarzenie zaufaniem, dzięki czemu została wybrana radną, za wspólną pracę i 
zaangażowanie dotyczące inwestycji, które udało się zrealizować w tej kadencji a także za duże 
wsparcie ze strony pana Wójta. Pani Ewa Pawlak podkreśliła, ze bardzo dobrze pracowało jej się w 
radzie powiatu, była też Przewodniczącą Komisji Edukacji i Rozwoju. Radna wyraziła nadzieję, że nie 
zawiodła pokładanych w niej oczekiwań. Budżet powiatu jest niewielki jeżeli chodzi o środki własne na 
inwestycje drogowe – to jedynie 1mln do 1,5 mln zł. Na 9 gmin to naprawdę niewiele. Mimo tego udało 
się zrealizować poszerzenie drogi w Paplinie, utwardzenie drogi w Jeruzalu, /co do której osobiście 
radna ma pewne zastrzeżenia/, przeprowadzić więcej prac z zakresu bieżącego utrzymywania dróg 
powiatowych. Jest na pewno lepiej niż było, choć nie jest to na pewno szczyt marzeń. Radna 
wskazała, że brak przedstawiciela gminy w radzie powiatu skutkuje brakiem zainteresowania 
potrzebami mieszkańców tej gminy przez radę powiatu i jeszcze raz podziękowała za wsparcie i 
cenne uwagi udzielane jej podczas mijającej kadencji.  
 
W czasie wystąpienia Pani Ewy Pawlak na obrady przybył radny Cezary Żukowski.  
 
Następnie Pani Przewodnicząca podziękowała radnym za wspólną, często ponad podziałami, pracę w 
mijającej kadencji i  wyznaczenie kierunków rozwoju gminy, a także panu Wójtowi, Pani Skarbnik, 
Pani Sekretarz, pracownikowi ds. obsługi rady gminy, wszystkim pracownikom urzędu, Kierownikom i 
pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, dyrekcjom szkół z terenu gminy, sołtysom oraz 
przedstawicielom instytucji i urzędów, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do zaspokajania 
potrzeb mieszkańców gminy Kowiesy. 
 
Pani Przewodnicząca wręczyła bukiet kwiatów Panu Wójtowi w podziękowaniu za pracę na rzecz 
gminy.  
 
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który podziękował Panu Wicemarszałkowi za pomoc w pozyskiwaniu 
środków na nadrobienie zaległości w infrastrukturze drogowej i wodociągowej. Gmina Kowiesy w 
mijającej kadencji pozyskała spośród gmin powiatu skierniewickiego najwięcej środków na drogi 
dojazdowe do pól, bo ponad 1mln 50 tys. zł. Średnio wysokość środków na te zadania dla gmin takich 
jak nasza to 200-300 tys. zł. Pan Wójt podkreślił, że w minionej kadencji na inwestycje gminne 
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wydatkowano ponad 11 mln zł, z czego 6 mln zł to pozyskane i już rozliczone środki zewnętrzne –  nie 
uwzględniono tu umowy na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Paplinku, Lisnej i północnej 
części Chrzczonowic, która będzie ujęta w przyszłorocznym budżecie. Następnie Pan Wójt 
podziękował Radzie Gminy za owocną współpracę w mijającej kadencji, sołtysom za sprawne 
przekazywanie wszystkich informacji i komunikatów mieszkańcom, pracownikom urzędu, kierownikom 
i pracownikom jednostek organizacyjnych za  wkład pracy na rzecz gminy, pani Ewie Pawlak za  
godne reprezentowanie gminy w radzie powiatu i za to, że udało się w mijającej kadencji zrealizować 
dwa zadania inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych. Pan Wójt wspomniał również o ujętym w 
projekcie Strategii Rozwoju Powiatu Skierniewickiego na lata 2014-2022 zadaniu pn.”Stworzenie 
przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej między Łodzią a Warszawą poprzez przebudowę układu 
komunikacyjnego w powiecie rawskim, skierniewickim i tomaszowskim”. Projekt przewiduje 
przebudowę dróg powiatu skierniewickiego, które mają kluczowe znaczenie dla połączenia z ciągiem 
drogowym S8. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z poszczególnymi gminami i powiatami: 
tomaszowskim i rawskim. Celem projektu jest stworzenie dobrych połączeń drogowych, które mają 
wpłynąć na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej rejonu powiatów. Projekt będzie realizowany z 
dofinansowaniem ze środków RPO Województwa Łódzkiego. Pan Wójt jeszcze raz podziękował 
wszystkim za wspólną pracę na rzecz gminy w mijającej kadencji. 
 
Pan Wójt wręczył kosz upominkowy Panu Wicemarszałkowi w podziękowaniu za pomoc w 
pozyskiwaniu środków na inwestycje gminne.  
 
Pan Wójt na ręce Pani Przewodniczącej wręczył bukiet kwiatów w podziękowaniu dla całej rady za 
współpracę i wspólnie spędzony czas.  
 
Radni otrzymali pamiątkowe tabliczki z podziękowaniami.  
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XLIV Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VI kadencji. 
 
Zakończenie sesji godz. 13.00 
 
Protokołowała:                  Przewodnicząca 
                                                                                                       Rady Gminy Kowiesy 
Edyta Michalska 
                                                                                                    /-/ Barbara Kowalska 
 
 
 
 


