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P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 
 

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 1 grudnia  2014 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  10.00 
Zakończenie godzina      11.15 
Ustawowy stan radnych   - 15 
Faktyczny stan radnych   - 15 
 
Na sesji obecnych było 15 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protoko-
łu).  
W sesji udział wzięli sołtysi, zaproszeni goście, dyrektorzy szkół według załączonej listy obecno-
ści (załącznik nr 2 do protokołu), pan Andrzej Józef Luboiński – Wójt Gminy minionej kadencji, 
pan Jarosław Pepka- nowo wybrany Wójt Gminy, pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy, pani 
Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, pani Ewa Pawlak- Radna Powiatu Skierniewickiego.  
 
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonał pan Bogdan Mioduszewski – najstarszy wiekiem radny, który serdecznie 
powitał przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, zaproszonych gości, Wójta minionej kadencji, 
nowo wybranego Wójta Gminy, panią Skarbnik i panią Sekretarz. 
 
Ad. 2 
W następnej kolejności Przewodniczący posiedzenia poprosił Przewodniczącego  Gminnej Ko-
misji Wyborczej o zabranie głosu i wręczenie obecnym radnym zaświadczeń o ich wyborze do 
Rady Gminy. 
Pani Sylwia Borowiec – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Kowiesach serdecznie 
pogratulowała wybranym osobom do Rady Gminy i odczytała treść protokołu wyników wybo-
rów, a następnie wręczyła zaświadczenia zebranym na sesji radnym. 
Przewodniczący posiedzenia podziękował pani Borowiec za głos i zwracając się do wszystkich 
poinformował, iż zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym, radni przed przystąpie-
niem do wykonywania mandatu składają ślubowanie. Wobec powyższego poprosił o powstanie 
i odczytał treść roty, po czym kolejno wyczytywani radni wypowiadali słowo „ślubuję”. Ślubo-
wanie złożyli wszyscy radni. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż od tej chwili wszyscy ma-
ją pełne prawa wykonywać mandat radnego. 
 
Ad. 3 
Następnie Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponie-
waż na stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych. 
 
Ad. 4 
W kolejnym punkcie Przewodniczący posiedzenia przedstawił porządek obrad. 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
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2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.  
7. Złożenie sprawozdania Wójta poprzedniej kadencji o stanie gminy. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zamknięcie obrad. 

  
Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy minionej kadencji- Andrzej Józef 
Luboiński, który zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad i dodanie po punkcie 5 punktu 6 
w brzmieniu: 
„6. Podjęcie uchwał:  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej  oraz w sprawie 
powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji.” 
  Zgodnie z art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  Rada gminy 
kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocni-
czych gminy i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą rad-
ni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewod-
niczącego i wiceprzewodniczących rady. Zgodnie z § 83 ust. 1 Statutu Gminy Kowiesy  Komisja 
rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych człon-
ków w liczbie 2. § 83 ust. 2 Statutu stanowi, że Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera 
rada. 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  Rada gminy 
ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając 
przedmiot działania oraz skład osobowy. Zgodnie z § 15 ust.1 Statutu Gminy Kowiesy  Rada po-
wołuje następujące stałe komisje: 
  1)   komisję rewizyjną; 
  2)   komisję budżetu i finansów; 
  3)   komisję rolnictwa; 
  4)   komisję oświaty. 
§ 69 ust. 1 Statutu stanowi, że przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres za-
dań komisji doraźnych określa rada w odrębnych uchwałach. 
Na kolejnej sesji będą podejmowane m.in. uchwały podatkowe, których projekty powinny być 
poddane opinii komisji rady na posiedzeniu poprzedzającym sesję, stąd zasadnym jest rozsze-
rzenie porządku obrad o punkt 6. 
 
Wniosek o zmianę porządku obrad został poddany pod głosowanie. Za zmianą porządku obrad 
głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Wniosek  zo-
stał przyjęty 15 głosami.  
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
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6. Podjęcie uchwał  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej  oraz w 
sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji. 

7.  Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. 
8. Złożenie sprawozdania Wójta poprzedniej kadencji o stanie gminy. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 5 
Przewodniczący posiedzenia poinformował, iż w następnym punkcie przystępujemy do wyboru 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o sa-
morządzie gminnym i Statutem Gminy Kowiesy Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewod-
niczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.  
Przed przystąpieniem do przeprowadzenia głosowania odczytano Regulamin wyboru przewod-
niczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kowiesy /zał. nr 3 do protokołu/. 
Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na członków Komisji Skrutacyjnej zo-
stali  zgłoszeni następujący radni: pani Dorota Powązka , pan Andrzej Krajewski i pani  Barbara 
Białek. Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji. Komisja Skrutacyjna na przewodniczącą 
zgłosiła panią Dorotę Powązka.  
W głosowaniu jawnym za ww. składem Komisji Skrutacyjnej głosowało 15 radnych, nikt od gło-
su się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Komisja Skrutacyjna  została powołana 15 gło-
sami.  
 
Następnie Przewodniczący posiedzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego 
Rady.  
Głos zabrał radny Janusz Brzeziński, który podkreślił, że wybory minęły, każdy wie jaka była at-
mosfera przedwyborcza a ich wynik oceni historia. Po wyborach radny poczuł się rozczarowany 
postawą pewnych osób i ich opiniami. Z doświadczenia radny wie, że żeby wójt coś zrobił to nie 
może być popierany przez 7 czy 8 radnych ale musi za nim stać 100% rady. Jeśli będzie zgoda to 
się do czegoś dojdzie. Dziś Wójta będzie popierać 8 radnych, za rok 7 a to już przerabialiśmy w 
historii naszej gminy. I to niczemu nie służy. Radny wyraził pogląd, że wszystkie animozje i po-
działy przedwyborcze należy zostawić za sobą. Trzeba iść do przodu całym zespołem. Jeśli nie 
będzie zgody to nic w tej gminie się nie osiągnie. Nowo wybrany wójt jest człowiekiem młodym 
i trzeba na niego stawiać. Radny podkreślił również, że dotychczasowe sukcesy gminy są zasługą 
zespołu urzędników, który stworzył poprzednik. Na potwierdzenie tego radny przytoczył opinię 
Wicemarszałka Woj. Łódzkiego, że jeżeli chodzi o wnioski o dofinansowanie unijne projektów 
realizowanych przez gminę to są one przygotowywane perfekcyjnie. Radny wyraził ubolewanie, 
że przepisy prawa nie pozwalają na to, żeby to wójt typował spośród radnych swojego kandyda-
ta na przewodniczącego. Radny wskazał, że koledzy radni deklarowali mu swoje poparcie, jeżeli 
wyraziłby zgodę na kandydowanie na przewodniczącego, ale radny nie podjął się kandydować. 
Radny nadmienił również, że spotkał się z zarzutem, że za bardzo udzielał się w poparciu dla 
wójta minionej kadencji. Radny Janusz Brzeziński wyjaśnił, że popierał wójta i czuł się w obo-
wiązku go wspierać we wszystkich działaniach. Zdaniem radnego te 10 lat pracy nie poszło na 
marne. Radny Janusz Brzeziński wyraził pogląd, że przewodniczącym rady powinna być osoba, z 
którą wójt będzie potrafił się porozumieć. Biorąc pod uwagę niebudzącą zastrzeżeń pracę w 
komisji rewizyjnej minionych 2 kadencji radny Janusz Brzeziński zgłosił kandydaturę pani Zu-
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zanny Dudziak na Przewodniczącego Rady Gminy. Radna Zuzanna Dudziak wyraziła zgodę na 
kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.  
  
Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Sprawdzono czy urna jest pusta, zaplom-
bowano jej dno, przeliczono karty do głosowania, wpisano nazwisko kandydatki na przewodni-
czącego rady na karty do głosowania, opieczętowano je pieczęcią Rady Gminy Kowiesy, a na-
stępnie rozdano radnym w celu oddania głosów. Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna  przystąpi-
ła do przeliczenia głosów. W tym czasie została ogłoszona 5 minutowa przerwa. 
Po przerwie obrady zostały wznowione. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – pani Dorota 
Powązka odczytała treść protokołu (załącznik nr 4). Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w gło-
sowaniu tajnym na 15 radnych udział wzięło 15 radnych, ważnych głosów oddano 15, pani Zu-
zanna Dudziak otrzymała 15 głosów co stanowi bezwzględną większość głosów ustawowego 
składu rady.  
 
Po ogłoszeniu wyników głosowania została odczytana uchwała w sprawie  wyboru Przewodni-
czącego Rady Gminy Kowiesy.    
 
Przewodniczący posiedzenia pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu i poprosił pa-
nią Zuzannę Dudziak  do stołu prezydialnego.   
 
Pani Zuzanna Dudziak podziękowała radnym za obdarzenie jej zaufaniem. Wyraziła też nadzieję 
na owocną współpracę wszystkich organów gminy podczas  kadencji. 
 
Dalszą część obrad poprowadził nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy.   
 
W następnej kolejności Przewodniczący Rady  poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Wiceprze-
wodniczącego Rady . 
Radny Andrzej Oktabiańczuk zgłosił kandydaturę radnego Cezarego Żukowskiego. Radna Bar-
bara Kowalska zgłosiła kandydaturę radnego  Bogdana Mioduszewskiego. Obaj radni wyrazili 
zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
Komisja Skrutacyjna dla wyboru Wiceprzewodniczącego pracowała w tym samym składzie. 
Sprawdzono czy urna jest pusta, zaplombowano jej dno, przeliczono karty do głosowania, wpi-
sano nazwisko kandydata na wiceprzewodniczącego na karty do głosowania, opieczętowano je 
pieczęcią Rady Gminy Kowiesy, a następnie rozdano radnym w celu oddania głosów. Po głoso-
waniu Komisja Skrutacyjna  przystąpiła do przeliczenia głosów. W tym czasie została ogłoszona 
5 minutowa przerwa. 
Po przerwie obrady zostały wznowione. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała treść 
protokołu (załącznik nr 5). Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym na 15 rad-
nych udział wzięło 15 radnych, ważnych głosów oddano 15,  pan Cezary Żukowski otrzymał 6 
głosów, pan Bogdan Mioduszewski otrzymał 9 głosów, co stanowi bezwzględną większość gło-
sów ustawowego składu rady.  
   
Następnie została odczytana uchwała w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Kowiesy.  
  
Przewodniczący Rady pogratulowała radnemu Bogdanowi Mioduszewskiemu wyniku wyboru. 
Nowo wybrany Wiceprzewodniczący podziękował radnym za obdarzenie go zaufaniem.   
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Ad. 6 
Następnie przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący 
Rady poinformowała, iż zgodnie ze Statutem Gminy Kowiesy Komisja Rewizyjna składa się z 
Przewodniczącego, Zastępcy i 2 członków. Członkowie oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
są wybierani przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą 
być ani Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Rady Gminy.  
Na członków ww. Komisji zostali zgłoszeni następujący radni: 
1. Dorota Powązka, 
2. Janusz Brzeziński, 
3. Zbigniew Pawlak, 
4. Andrzej Oktabiańczuk. 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Skład został poddany pod głosowanie. W 
głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za ww. składem głosowało 15 radnych, nikt od 
głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Skład Komisji Rewizyjnej został przyjęty 15 
głosami.  
 
Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród składu komisji. Zgłoszo-
no kandydaturę pani Doroty Powązka, która wyraziła zgodę na kandydowanie na przewodni-
czącego komisji. Więcej kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania. W 
głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za powołaniem radnej Doroty Powązka na Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 
głosował przeciw. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został wybrany 15 głosami. 
 
Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyj-
nej.    
 
W następnym punkcie przystąpiono do powołania, ustalenia składów osobowych i przedmiotu 
działania stałych komisji rady.  
Przewodniczący Rady poinformowała, iż zgodnie ze Statutem Gminy Kowiesy przy Radzie Gminy 
poza komisją rewizyjną  działają 3 stałe komisje: Komisja Budżetu i Finansów,  Komisja Rolnic-
twa i Komisja Oświaty. Przewodniczący zaznaczyła, iż radny może być członkiem najwyżej 
dwóch komisji. 
W pierwszej kolejności przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finan-
sów. Na członków ww. Komisji zostali zgłoszeni następujący radni: 

1. Andrzej Krajewski, 
2. Iza Wieczorek, 
3. Wiktor Machałowski, 
4. Barbara Kowalska. 

 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Skład został poddany pod głosowanie. W 
głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za ww. składem głosowało 15 radnych, nikt od 
głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Skład Komisji Budżetu i Finansów został przy-
jęty 15 głosami.  
Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i 
przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów.  W głosowaniu jawnym nad projektem udział 
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wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzy-
mał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Następnie przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa. Na członków ww. 
Komisji zostali zgłoszeni następujący radni: 

1. Cezary Żukowski, 
2. Teresa Pietrzak, 
3. Bartłomiej Matysiak. 

 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Skład został poddany pod głosowanie. W 
głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za ww. składem głosowało 15 radnych, nikt od 
głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Skład Komisji Rolnictwa został przyjęty 15 
głosami.  
Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i 
przedmiotu działania Komisji Oświaty.  W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 
głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
W następnej kolejności przystąpiono do ustalenia składu osobowego Komisji  Oświaty. Na 
członków ww. Komisji zostali zgłoszeni następujący radni: 
1. Cezary Żukowski, 
2. Mieczysław Trukawka, 
3. Barbara Białek, 
4. Dorota Powązka, 
5. Bartłomiej Matysiak. 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Skład został poddany pod głosowanie. W 
głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za ww. składem głosowało 15 radnych, nikt od 
głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Skład Komisji Rolnictwa został przyjęty 15 
głosami.  
Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i 
przedmiotu działania Komisji Oświaty.  W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 
głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Przewodniczący Rady zaznaczyła, iż Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rolnictwa i Komisja 
Oświaty dokonają wyboru Przewodniczących Komisji na pierwszym posiedzeniu, natomiast Ko-
misja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu dokona wyboru zastępcy przewodniczącego. 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt porządku obrad to złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.  
Przewodniczący Rady przypomniała zebranym, iż w dniu 16 listopada w wyniku wyborów po-
wszechnych Wójtem Gminy Kowiesy został wybrany pan Jarosław Pepka. Przewodniczący po-
prosiła Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie Wójtowi zaświadczenia o 
wyborze. 
Pani Sylwia Borowiec –  Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej odczytała treść protokołu z 
wyników wyborów na Wójta Gminy Kowiesy oraz wręczyła Wójtowi zaświadczenie o wyborze. 
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Następnie Przewodniczący Rady, powołując się na art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym poinformowała, iż wybrany Wójt obejmuje obowiązki z chwilą złożenia 
wobec rady ślubowania o treści określonej w tym przepisie.  
W tym momencie Przewodniczący poprosiła wszystkich o powstanie i zaprosiła Pana Wójta do 
złożenia ślubowania. Wójt złożył ślubowanie wobec wszystkich obecnych a następnie podzię-
kował za udzielone mu zaufanie oraz zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby nie za-
wieść oczekiwań wyborców.    
 
Ad. 8 
Z uwagi na fakt, iż jest to pierwsza sesja w nowej kadencji w kolejnym punkcie, zgodnie ze Sta-
tutem Gminy Kowiesy, Wójt Gminy poprzedniej kadencji obowiązany jest przedłożyć nowo wy-
branej radzie sprawozdanie o stanie gminy. Przewodniczący Rady oddała głos panu Andrzejowi 
Luboińskiemu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
  
Przewodniczący Rady podziękowała panu Andrzejowi Luboińskiemu za przedstawienie spra-
wozdania. 
 
Delegacja w osobach radnych: Doroty Powązka, Zuzanny Dudziak i Barbary Kowalskiej w imie-
niu Rady Gminy VI kadencji wręczyła panu Andrzejowi Luboińskiemu pamiątkową statuetkę i 
bukiet kwiatów w podziękowaniu za pracę na rzecz gminy przez ponad 2 kadencje. 
 
Pan Jarosław Pepka -Wójt Gminy również podziękował poprzednikowi za pracę na rzecz miesz-
kańców gminy Kowiesy.  
Pan Andrzej Luboiński złożył Radzie Gminy i swojemu następcy życzenia powodzenia i wielu 
sukcesów w rozpoczynającej się VII kadencji.  
 
Pan Andrzej Luboiński serdecznie podziękował za upominek i  słowa uznania a następnie popro-
sił przewodniczącego rady o pozwolenie na opuszczenie obrad. 
Przewodniczący wyraziła zgodę. 
  
Ad. 9 
 W punkcie tym interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 10 
W sprawach różnych głos zabrała pani Teresa Słoma- Sekretarz Gminy, która przekazała radnym 
druki oświadczeń majątkowych i poinformowała, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
radni gminy składają pierwsze oświadczenie majątkowe w ciągu 30 dni od daty złożenia ślubo-
wania. Pani Sekretarz poprosiła o staranne i rzetelne wypełnienie dokumentów wg stanu na 
dzień składania ślubowania i omówiła druk oświadczenia. 
 
Radny Cezary Żukowski zaproponował by na najbliższym posiedzeniu komisji rady gminy zasta-
nowić się nad kwestią godzin zwoływanych posiedzeń komisji i sesji rady- według radnego go-
dziny przedpołudniowe byłyby bardziej dogodne. Opinię tą podzielił radny Andrzej Oktabiań-
czuk.  
Pani Sekretarz  wskazała, że w wielu samorządach sesje zwoływane są nie w godzinach przedpo-
łudniowych a na godz. 16. 
Ad. 11 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie I Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 11.15. 
 
 
Protokołowała:          Przewodnicząca  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


