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P R O T O K Ó Ł II/2014 
 

z II Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 9 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.15 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  13 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych – nieobecni byli: radna Barbara Kowalska i radny Andrzej 
Oktabiańczuk - według załączonej listy obecności /załącznik nr 1/ radny Cezary Żukowski przybył w 
trakcie punktu 4 obrad, ponadto w sesji uczestniczyli: Pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kowiesach, Pani Maria Cygan – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, Pani 
Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego, asp. szt. Jarosław Małkus- Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych w Bolimowie oraz sołtysi zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji udział wzięli:  
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, 
Pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, 
Pan Rafał Lipiński – podinspektor UG w punkcie 9 obrad. 
 
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Zuzanna Dudziak – Przewodniczący Rady Gminy, która serdecznie 
powitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.   
   
Ad. 2 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 
na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych. 
 
Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawiła planowany porządek obrad:  
  
Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji rady gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

8. Podjęcie uchwał  podatkowych na 2015 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kowiesy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie Gminy 
Kowiesy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2014 rok. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zamknięcie obrad. 

 
Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. 
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Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy VI kadencji z 
dnia 30 października 2014 r. i I Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014 r. 
 
Na sesję przybył radny Cezary Żukowski. 
 
Z uwagi na fakt, iż protokoły były przesłane w materiałach treści ich nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy  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. 
Przy braku uwag do protokołu z I Sesji Rady Gminy  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.   
 
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodniczący oddała głos 
Wójtowi Gminy, który przedstawił informację z działalności między sesjami jak poniżej:  

1) W dniu 03.12. byłem na spotkaniu z Burmistrzem Mszczonowa; przedmiotem spotkania było 
omówienie zasad współpracy w ramach unii gmin Radziejowice, Żabia Wola, Mszczonów, 
Puszcza Mariańska, Kowiesy; 

2) W tym samym dniu spotkałem się z Panem Mirosławem Belina- Starostą Skierniewickim; 
zaprosiłem pana starostę na ostatnią sesję rady gminy w tym roku i wstępnie rozmawialiśmy 
na temat wspólnego przygotowania Dożynek Powiatowych w 2015 roku. 

3) Rozstrzygnięty  został przetarg na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowościach Paplin, Paplinek, Chełmce, Lisna, Chrzczonowice”; jako najkorzystniejszą 
wybrano ofertę firmy Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych „TOMPEX” z Brzezin- na kwotę 
1 497 911,31 zł;  

4) Podjęte zostały rozmowy z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej dotyczące uruchomienia 
linii kredytów preferencyjnych dla mieszkańców gminy w związku z budową przyłączy 
wodociągowych; 

5) W dniu 03.12. miała miejsce wizja lokalna w budynku socjalnym w Wymysłowie, do którego 
zostanie przeniesiona rodzina p. Wacławek. Lokatorzy mają wprowadzić się do nowego lokum 
do 15 stycznia 2015 r.; 

6) W dniu dzisiejszym odbyłem spotkanie z zespołem prawnym obsługującym Urząd Gminy i 
jednostki organizacyjne dotyczące zakresu opieki prawnej; 

7) Zrealizowano zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika oraz rozsiewacza RCW-3 – 
posypywarki. 

  
Pan Wójt podziękował za wysłuchanie informacji. 
Pani Przewodniczący Rady Gminy zapytała czy są pytania do przedstawionej informacji o działalności 
Wójta między sesjami. Pytań nie zgłoszono w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy przeszła 
do kolejnego punktu obrad.  
 
Ad.6 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
Projekt uchwały został omówiony przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy i kadr, który wyjaśnił, że 
zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia dla wójta gminy. Na wynagrodzenie to 
składają się następujące składniki: 
 

1) Wynagrodzenie zasadnicze -  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 
2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych kwota wynagrodzenia 
zasadniczego dla wójta gminy poniżej 15 tys. mieszkańców wynosi od 4.200,00 zł do 
5.900,00 zł; 
 

2) Dodatek funkcyjny -   ww. rozporządzenie określa maksymalną kwotę dodatku funkcyjnego w 
wysokości 1.900,00 zł; 
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3) Dodatek specjalny wyrażony w % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 
Rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w § 6 stanowi, 
że wójtowi gminy przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i 
nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego; 

4) Dodatek za wieloletnią pracę - zgodnie z art. 38. ust 1 ustawy o pracownikach 
samorządowych dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości 
wynoszącej 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; dodatek ten wzrasta o 1 % za 
każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

 

Pracownik ds. obsługi Rady Gminy i kadr wskazała, że na wczorajszym posiedzeniu komisji rady 
gminy radni zaproponowali następującą wysokość składników wynagrodzenia dla wójta: 
- wynagrodzenie zasadnicze - 4600,00 zł; 
- dodatek funkcyjny - 1500,00 zł; 
- dodatek specjalny w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego tj. 1220,00 zł; 
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj. 230,00 
zł.  
Pracownik ds. obsługi Rady Gminy i kadr wyjaśniła, że pan Wójt był zatrudniony u poprzedniego 
pracodawcy na 2 umowy na czas określony /od 01.10.2003r. do 30.04.2004 r. i 01.05.2004 r. do 
30.04.2009 r./, po których zawarto umowę na czas nieokreślony. Pracodawca na czas wykonywania 
mandatu wójta udzielił panu Jarosławowi Pepka urlopu bezpłatnego – stosunek pracy na czas 
nieokreślony trwa nadal. Nasza pragmatyka służbowa wyraźnie określa, że do okresu pracy, od 
którego zależą uprawnienia pracownicze wlicza się zakończone okresy pracy, wobec czego do okresu 
pracy, od którego zależy wysokość dodatku stażowego został wliczony okres pracy na podstawie 
dwóch umów na czas określony tj. łącznie 5 lat i 7 miesięcy. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym 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 przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Omówienia projektu dokonała pani Sekretarz, która 
wyjaśniła, że zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie rada gminy uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, 
roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy.  W okresie konsultacji, czyli od 7 do 17 listopada, nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi 
co do projektu uchwały będącego przedmiotem konsultacji.  Program określa cele, zasady współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zakres 
przedmiotowy tej współpracy i jej formy, priorytetowe zadania publiczne, okres  realizacji  programu, 
sposób, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej, wysokość środków planowanych na 
realizację zadań publicznych objętych programem, sposób tworzenia programu oraz przebieg 
konsultacji i sposób oceny programu. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym 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 podjęcie uchwał w sprawach podatkowych. Omówienia projektów dokonała pani 
Skarbnik. 
 
Jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego.  
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Pani Skarbnik wyjaśniła, że podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2015  (M.P. poz. 935). Cena ta wynosi  61,37 zł za 1 dt (tj. q). 
Wobec czego podatek rolny  w 2015 r. może wynosić: 
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 153,43 zł (równowartość 2,5 q), 
- od 1 ha gruntów pozostałych 306,85 zł (równowartość 5 q).  
Propozycja pana Wójta - obniżenie ceny skupu żyta z kwoty 61,37 zł za 1 dt (tj. q) do kwoty 60,00 zł 
za 1 dt (tj. q) czyli do ceny obowiązującej w roku bieżącym, zyskała akceptację członków komisji rady 
gminy na posiedzeniu w dniu wczorajszym. Wobec czego podatek rolny w 2015 r. będzie wynosił: 
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 150,00 zł (równowartość 2,5 q), 
- od 1 ha gruntów pozostałych 300,00 zł (równowartość 5 q).  
Łącznie z terenu gminy zbieranego jest 373 tys. zł tego podatku. 3820 ha jest opodatkowanych 
stawką od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych,55 ha jest opodatkowanych stawką od 
1 ha gruntów pozostałych. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym 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. 
 
Pani Skarbnik omówiła kwestię stawek podatku leśnego. Pani Skarbnik wskazała, że podatek leśny od 
1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.   
Średnia cena sprzedaży drewna za 2014 r., jak podał Prezes GUS w komunikacie z dnia 20 
października 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1 m

3 
. 

Wobec tego podatek leśny od 1 ha w 2015 r. wyniesie 41,55 zł za 1 ha fizyczny lasu. Wpływy z tego 
podatku to ok. 50 tys. zł w skali roku /głównie od Lasów Państwowych/. 
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag. Proponowaną stawkę poddano pod głosowanie. W głosowaniu 
jawnym udział wzięło 13 radnych. 12 radnych głosowało za proponowaną stawką, nikt nie głosował 
przeciw, 1 radna wstrzymała się od głosu. Stawka podatku leśnego  została przyjęta 12 głosami. 
 
Jako kolejny przedstawiony został projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 
Pani Skarbnik przedstawiła proponowane przez pana Wójta i zaakceptowane przez członków komisji 
na posiedzeniu w dniu wczorajszym stawki /wzrost stawek obowiązujących o wskaźnik inflacji z dwóch 
lat - 1,3%/:  
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł od 1 m² powierzchni; - wzrost o 2 

gr. 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 

ha powierzchni; - stawka ustawowa; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł od 1 m² powierzchni; - wzrost o 

2 gr. 
 
2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; - wzrost o 2 gr. 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,50 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej; - wzrost o 50 gr. 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; - stawka ustawowa; 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,70 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej; - stawka ustawowa; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,30 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej,- wzrost o 10 gr; 
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f) z wyjątkiem budynków letniskowych, dla których stawka wynosi  7,77 od 1m² powierzchni 

użytkowej; - stawka ustawowa; 
 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych. 
 
Biorąc pod uwagę stawki maksymalne z 2014 r. do budżetu powinno wpłynąć 650 tys. zł natomiast 
przy stawkach obowiązujących w roku bieżącym ten wpływ jest o 209 tys. zł mniejszy – czyli do 
budżetu powinno wpłynąć 441 tys. zł. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 radna wstrzymała się od głosu. 
Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Jako kolejny został przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 
transportowych. Pani Skarbnik przedstawiła proponowane przez pana Wójta i zaakceptowane przez 
członków komisji na posiedzeniu w dniu wczorajszym stawki /wzrost o wskaźnik inflacji z dwóch 
ostatnich lat/:  
a) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 650,00 zł,  (wzrost o 20 zł) 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 880,00 zł,   (wzrost o 30 zł)     
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.050,00 zł;        (wzrost o 50 zł)       

b) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku 
kształtują się zgodnie z poniższą tabelą /* wzrost o 20 zł, ** wzrost o 30 zł, *** wzrost o 50 zł w 
stosunku do stawek obowiązujących/:  
 

Liczba osi 
i dopuszczalna 
masa całkowita 

(w tonach) 

 
Stawka podatku ( w złotych ) 

 
nie mniej 

niż 

 
mniej 

niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 13 920,00 * 1.070,00* 

13 14 1.070,00 * 1.170,00* 

14 15 1.170,00* 1.270,00* 

15  1.280,00** 1.630,00** 

Trzy osie 

12 17 1.370,00* 1.420,00* 

17 19 1.520,00* 1.570,00* 

19 21 1.620,00* 1.720,00* 

21 23 1.720,00* 1.820,00* 

23 25 1.830,00** 2.080,00** 

25  2.080,00** 2.280,00** 

Cztery osie i więcej 

12 25 1.880,00** 2.080,00** 

25 27 1.980,00** 2.180,00** 

27 29 2.250,00*** 2.450,00*** 

29 31 2.550,00*** 2.950,00*** 

31  2.750,00*** 2.970,00*** 

 
 

c) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 
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ton –  1.900,00 zł;  
d) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku zgodnie z 
poniższą tabelą /* wzrost o 20 zł, ** wzrost o 30 zł, *** wzrost o 50 zł, **** wzrost o 100 zł w 
stosunku do stawek obowiązujących/: 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita  zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa,  
ciągnik balastowy + przyczepa  
   (w tonach) 

 
 

Stawka podatku ( w złotych ) 

 
nie mniej niż 

 
mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 18 
650,00**** 850,00**** 

18 25 
850,00**** 1.050,00**** 

25 31 
1.050,00**** 1.750,00**** 

31  
1.900,00*** 2.300,00*** 

Trzy osie i więcej 

12 40 
1.980,00** 2.380,00** 

40  
2.580,00** 

3.080,00** 

 
e) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych,  które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego –  770,00 zł;  

f) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku zgodnie z poniższą tabelą /wzrost o 100 zł w 
stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym/: 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita  zespołu pojazdów: 
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy    
(w tonach) 

 
 

Stawka podatku (w złotych) 
 

 
nie mniej niż 

 
mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18 900,00 950,00 
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18 25 1.000,00 1.050,00 

25  1.100,00 1.150,00 

Dwie osie 

12 28 1.000,00 1.050,00 

28 33 1.150,00 1.400,00 

33 38 1.450,00 1.850,00 

38  1.900,00 2.350,00 

Trzy osie i więcej 

12 38 1.550,00 1.650,00 

38  1.650,00 1.900,00 

 
g) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  o 

ilości miejsc do siedzenia /wzrost o 50 zł w stosunku do stawek obowiązujących/: 
a) mniejszej niż 30 miejsc -                1.450,00 zł,                 
b) równiej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.650,00 zł.  

 
Pani Skarbnik nadmieniła, że rocznie z tytułu tego podatku do budżetu wpływa 50 tys. zł. 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 radna wstrzymała się od głosu. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Jako kolejny został omówiony projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 
deklaracji podatkowych. Pani Skarbnik wyjaśniła, że konieczność podjęcia uchwały jest wynikiem 
zaktualizowania formularzy w związku z ujednoliceniem tekstów ustaw podatkowych, których dotyczą. 
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez radnych na wczorajszym posiedzeniu komisji. 
 
 Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym 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.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. 
Projekt został omówiony przez pana Rafała Lipińskiego- podinspektora ds. gospodarki odpadami, 
który na wstępie wyjaśnił, że w świetle obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach każda firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązana 
przekazywać je na składowisko mające status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK). Oczywiście firma odbierająca odpady musi zapłacić składowisku za każdą 
tonę przekazanych odpadów. W regionie gospodarki odpadami, w którym znajduje się Gmina 
Kowiesy, funkcjonują dwie takie instalacje – w Rawie Mazowieckiej oraz Radomsku. Należy przy tym 
wspomnieć, iż instalacja w Radomsku przekroczyła już limity i obecnie nie przyjmuje odpadów 
komunalnych. W związku z tym w całym regionie pozostała jedna funkcjonująca instalacja w Rawie 
Mazowieckiej. Zarząd składowiska postanowił wykorzystać sytuację i zaczął podnosić ceny na tonę 
przyjmowanych odpadów komunalnych. Pan Rafał Lipiński wyjaśnił, że kształtuje się to na dzień 
dzisiejszy w granicach 250 zł za tonę odpadów. Na początek 2015 roku zapowiedziano kolejne 
podwyżki. Wzrost kosztów składowania odpadów o ponad 20% i perspektywa ich dalszego wzrostu 
przełożyły się bezpośrednio na zwiększenie kosztów ponoszonych przez firmy wywozowe. W związku 
z tym oferta złożona przez firmę Veolia na ogłoszonym w październiku 2014 roku  przetargu zawierała 
cenę o około 30% wyższą, niż w przypadku przetargu z ubiegłego roku. Wzrost kosztów odbioru 
odpadów o 30% powoduje konieczność podniesienia opłat za gospodarowanie odpadami od 
mieszkańców do 8 zł za odpady segregowane. Pan podinspektor zaznaczył, że średniorocznie na 
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terenie naszej gminy wytwarzanych jest około 500 ton odpadów komunalnych, które muszą trafić na 
składowisko. Przez ostatnie kilka lat ilość ta zmieniała się granicach +/- 20 ton rocznie. 
 
Przewodniczący Rady zapytała o stawki opłaty za odpady segregowane w innych gminach? 
Pan Rafał Lipiński wyjaśnił, że jeżeli weźmiemy pod uwagę inne gminy, w przetargach ogłaszanych w 
pierwszej połowie 2014 roku udawało się uzyskać nieco niższe stawki za wywóz odpadów- opłaty 
kształtowały się na poziomie 5-6 zł na mieszkańca. W przetargach ogłaszanych w okresie jesienno-
zimowym stawki te były już wyższe -7,50- 9,20 zł. Na terenie niektórych gmin przekraczają obecnie 9 
a nawet 10 zł na mieszkańca. W ościennej gminie Nowy Kawęczyn przetarg nie został jeszcze 
rozstrzygnięty. Pan podinspektor nadmienił, że stawki opłat są niższe w przypadku terenów miejskich, 
gdzie mamy zwartą zabudowę mieszkaniową. U nas jeden przejazd to ok. 80 km, odpady trzeba wozić 
do Rawy Mazowieckiej. Te wszystkie koszty sprzętu i paliwa są wliczone w cenę zawartą w ofercie do 
przetargu. Ta kwota na przetargu jest to kwota praktycznie po kosztach dla firmy. Na tym przetargu 
praktycznie nic nie zarobią a w przypadku naliczenia kar umownych będą musieli już wyłożyć środki z 
własnej kieszeni.  
 
Sołtys Jolanta Kuran wyraziła opinię, że niemożliwe jest by firma zawierając z nami umowę na tym 
nie zarobiła. 
Pan Rafał Lipiński zauważył, że najlepsze pieniądze dla firm zajmujących się odbiorem odpadów są 
w miejscowościach o zwartej zabudowie takich jak Rawa Mazowiecka czy Biała Rawska.  
 
Sołtys Bolesław Wacławek zauważył, że po co organizować przetargi jak przystępuje do nich jedna 
firma. 
 
Sołtys Regina Widulińska wyraziła przekonanie, że zwiększenie wysokości stawki o 2 zł to dużo. 
 
Sołtys Bolesław Wacławek stwierdził, że wieś nigdy nie będzie miastem pod względem zabudowy. A 
my mamy bardzo zwartą zabudowę. Problem dla gminy stanowią ci co nie płacą. Jak by wszyscy 
płacili to przetarg można by prowadzić dotąd, żeby cena była taka sama jak wcześniej. Sołtys 
nadmienił, że firma obsługująca nasz teren zajmuje się też odbiorem odpadów w gminie Mszczonów. 
Sołtys opowiedział się za dotychczasową stawką opłaty. 
 
Pan Lipiński poinformował, że w przypadku unieważnienia przetargu i przy kolejnych podwyżkach na 
składowiskach ta kwota w kolejnym przetargu będzie wyższa. 
 
Radny Wiktor Machałowski stanął na stanowisku, że firmie, która obsługuje naszą gminę musi się 
opłacić prowadzić działalność bo w Białej Rawskiej ich podwykonawca zajmuje się odbiorem odpadów 
i stać ich na to.  
 
Pan Wójt poinformował, że w gminie Mszczonów /zwarta zabudowa, własna komórka komunalna 
zajmująca się zbieraniem odpadów/ wystąpiła analogiczna sytuacja jak u nas. Do przetargu 
przystąpiła tylko jedna firma i tam stawka opłaty została podniesiona do 10 zł. Problem więc ma 
charakter globalny. 
 
Radny Mieczysław Trukawka zauważył, że każdy produkuje inną ilość śmieci, bo mamy 
mieszkańców od noworodków do stulatków i poprosił o przedstawienie kwestii ulg w opłacie. 
 
Pan Rafał Lipiński wyjaśnił, że obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
pozwala wprowadzać tylko i wyłącznie ulgi przedmiotowe, nie podmiotowe. Organy nadzoru 
stwierdzały nieważność uchwał wprowadzających ulgi np. dla osób emerytów, rencistów czy powyżej 
jakiejś liczby dzieci w domu. Nowelizacja ustawy, która została uchwalona przez sejm i obecnie czeka 
na podpis prezydenta przewiduje możliwość zwolnień mieszkańców z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w przypadku, kiedy ich dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przepisy te najprawdopodobniej wejdą w życie w 1 
kwartale przyszłego roku. 
 
Przewodniczący Rady stwierdziła, że jesteśmy w sytuacji podbramkowej. Odbył się przetarg, zgłosiła 
się jedna firma, którą musieliśmy wybrać. Dotychczasowa umowa kończy się w grudniu a odpady 
muszą być odbierane. 
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Pan Lipiński nadmienił, że o postępowaniu przetargowym wiedziały wszystkie firmy, które są wpisane 
do rejestru działalności regulowanej.  
 
Pani Przewodniczący Rady wskazała, przytaczając uzasadnienie do projektu, że  wyniku 
postępowania przetargowego przeprowadzonego w czerwcu 2013 r. koszt odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną wyniósł 14.427,77 zł brutto 
miesięcznie, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało kwotę 5,25 zł. W wyniku postępowania 
przetargowego przeprowadzonego w październiku koszt odbioru i zagospodarowania odpadów 
wyniósł 20.805.60 zł brutto miesięcznie, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje nam kwotę 
7,57 zł brutto.   
Pan Rafał Lipiński nadmienił, że w chwili obecnej na terenie gminy mamy zdeklarowanych około 950 
nieruchomości (2750 mieszkańców). W ewidencji ludności widnieje około 3000 osób, jednak są to 
głównie osoby starsze, które przebywają w domach opieki lub u rodzin poza terenem gminy, oraz 
osoby w wieku szkolnym/studenci przebywający na stancjach/w akademikach  i tam ponoszące opłaty 
z tytułu gospodarowania odpadami. 
 
Sołtys Jolanta Kuran spytała o ściągalność zaległych opłat. 
 
Pan Rafał Lipiński wyjaśnił, że zaległości z tytułu opłat stałych dłużników (czyli osób, które nie regulują 
także innych należności na rzecz gminy, np. podatkowych) wynoszą obecnie 15.000 zł. W chwili 
obecnej ściągalność opłat jest utrudniona, ponieważ to wójtowi przysługują uprawnienia naczelnika 
urzędu skarbowego. Koszty obsługi windykacji prowadzonej przez gminę (zatrudnienie poborcy, 
komornika itd.) przekroczyłyby wpływy z tego tytułu. Po nowelizacji ustawy będzie istniała możliwość 
przekazania windykacji do urzędu skarbowego, jak to jest w przypadku podatków, co znacząco ułatwi 
ściąganie zaległości. 
 
Przewodniczący rady zapytała, czy ustalając wysokość stawki na 8 zł zakładano, że wszyscy będą 
wywiązywać się z płatności? 
Pan Lipiński wyjaśnił, że tak. 
 
Radny Mieczysław Trukawka zauważył, że te osoby, które nie regulują należności z tytułu opłat za 
śmieci, w dalszym ciągu nie będą wywiązywać się z zobowiązań. 
Sołtys Jolanta Kuran stwierdziła, że zwiększenie opłaty spowoduje zwiększenie liczby dłużników 
Sołtys Bolesław Wacławek nadmienił, że kiedy gminy przejmowały gospodarkę odpadową firmy 
zajmujące się wywozem śmieci zabijały się o śmieci a teraz im się to nie opłaci gdy przystępują do 
przetargu. To jest oszustwo. 
Przewodniczący rady zauważyła, że nie mamy wyjścia, musimy zatwierdzić stawkę bo śmieci muszą 
być odbierane. 
 
Radny Janusz Brzeziński podsumował, że wiemy jak sytuacja wygląda ale nie mamy instrumentów 
by temu przeciwdziałać. Podwyżka dotknie każdego. Jesteśmy stawiani pod ścianą i to radnego 
oburza. 
Sołtys Regina Widulińska zauważyła, ze po podwyżce opłaty nie każdego będzie stać na jej zapłatę. 
Przewodnicząca Rady przypomniała, że zróżnicowanie stawek w gminach zależne jest od tego kiedy 
przeprowadzone było postępowanie przetargowe i poinformowała, że umowa na odbiór śmieci z firmą 
wyłonioną w drodze postępowania przetargowego zawarta została na 3 lata. 

 
Radny Wiktor Machałowski zapytał co będzie w sytuacji, jeżeli firma w przyszłym roku będzie chciała 
zrobić podwyżkę 
 
Pan Rafał Lipiński nadmienił, że jeżeli opłata marszałkowska pobierana od firmy za odpady odbierane 
z terenu gminy wzrośnie o więcej niż 20%, wówczas umowa dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie 
dla firmy z tytułu wzrostu tejże opłaty. W przeciwnym razie warunki umowy nie będą negocjowane. Za 
zerwanie umowy z winy wykonawcy gminie będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 10% 
kwoty całej umowy, co stanowi 75 tys. zł.   
 
Radni nie mieli więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 12 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała 
została podjęta 12 głosami. 
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Ad.10 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kowiesy.  
Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr  wyjaśniając, że wysokość opłaty 
za wodę – 2,40 zł netto + należny podatek VAT za 1 m³ oraz wysokość opłaty za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków – 6,50 zł netto + należny podatek VAT za 1 m³ nie ulega zmianie i uzyskało to 
akceptację członków komisji rady gminy biorących udział w posiedzeniu w dniu wczorajszym.  
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym 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.11 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie Gminy 
Kowiesy. 
Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśniając, że biorąc pod 
uwagę ochronę odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych i przyjęcie niższych taryf niż 
rzeczywiste koszty 1 m³  wody i 1 m³  ścieków  proponuje się następującą wysokość dopłat: 

 1,54 zł netto plus podatek VAT do ceny 1 m
3
 wody; 

 5,31 zł netto plus podatek VAT do ceny 1 m
3 
ścieków. 

Powyższe stawki zostały zaaprobowane przez wszystkich członków komisji rady gminy biorących 
udział w posiedzeniu w dniu wczorajszym. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym 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.12 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że: 

- Zmiana budżetu dotyczy zwiększenia kwoty subwencji oświatowej z rezerwy z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-
letnich w kwocie 9.500 zł  oraz przyjęcia dotacji na uzupełnienie wydatków w GOPS w wys. 1.915 zł. 
- Zmiana w budżecie dotyczy wypłaty odprawy w wysokości 26.400 zł oraz wynagrodzenia za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w wysokości  
9.370 zł dla Wójta Gminy, nagrody jubileuszowej dla pracownika UG w wys. 2500 zł oraz  zwiększenia 
wydatków bieżących na obsługę rady gminy  w wys. 1.000 zł. 
Wydatki te będą pokryte z zadania, które zdejmujemy z realizacji z 2014 roku  pn. ,,Edukacyjne Wrota 
Regionu Łódzkiego" - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego (21.750 zł), z 
niewykorzystanego planu na obsługę długu (4.000 zł), z wydatków bieżących na OSP (5.920 zł) oraz 
niewykorzystanych środków na budowę oświetlenia ulicznego w Wędrogowie i Chojnacie w kwocie 
6.600 zł. 
Ponadto w budżecie oświaty dokonuje się przesunięć wydatków według potrzeb w poszczególnych 
grupach wydatków. 
W budżecie GOPS z oszczędności roku 2014 wyodrębnia się plan w wysokości 11.000 zł z 
przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb GOPS-u. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym 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. 13 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
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Radna Dorota Powązka wniosła, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia nieuczciwych zabiegów 
ze strony firm przystępujących do przetargów na odbiór odpadów komunalnych należy zgłosić to do 
UOKiK.  
 
Radna Barbara Białek zapytała kto będzie zajmował się utrzymaniem zimowym dróg na terenie 
gminy? Czy będą to strażacy z Paplina, bo ponoć są do nich zastrzeżenia? 
Pan Wójt odpowiedział, że w dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie w tej sprawie. Odśnieżać 
nasze drogi będą strażacy z Paplina za stawkę 4,5 zł/km. Inni oferowali 14-16 zł/km. 
 
Ad. 14 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Głos zabrała pani Ewa Pawlak- Radna Powiatu Skierniewickiego, która podziękowała za poparcie 
udzielone jej w wyborach. Radna obiecała nie zawieść pokładanego w niej zaufania. W 
rozpoczynającej się kadencji będzie chciała by jak najwięcej środków na drogi powiatowe zostało 
przeznaczonych na drogi na terenie naszej gminy. Pani Ewa Pawlak liczy na współpracę obu jst w 
zakresie inwestycji drogowych, które w przyjętej przez powiat strategii, są realizowane przy udziale 
finansowym od 20% zadania przez gminy. Radna liczy na pomoc i wsparcie ze strony pana Wójta jak 
również prosi o zgłaszanie jej wszystkich bieżących potrzeb związanych z utrzymywaniem dróg 
powiatowych na terenie naszej gminy. Uchwała budżetowa będzie podejmowana na sesji w styczniu i 
dopiero wtedy radna będzie mogła powiedzieć coś więcej o zadaniach inwestycyjnych planowanych 
na 2015 rok przez powiat.  
 
Przewodniczący Rady podziękowała pani Ewie Pawlak za wystąpienie. 
 
Sołtys Bolesław Wacławek poinformował, że w Woli Pękoszewskiej przy moście jest osunięta skarpa 
aż do samej jezdni drogi powiatowej. Spowodowane jest to wzmożonym ruchem samochodów od 
kiedy oddano do użytku wiadukt we Franciszkowie. Sołtys nadmienił, że bardzo sprawnie przebiega 
akcja wycinania zakrzaczeń przy drodze powiatowej – wycięto już zakrzaczenia na długości ok. 800 
m. 
 
Radna Barbara Białek wniosła o zaproszenie przedstawiciela NZOZ Judyta, by przekonać się jak po 
roku przedstawia się realizacja usług podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej dla mieszkańców 
gminy. 
 
Przewodniczący rady Gminy złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne.  
  
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknęła posiedzenie II Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.15. 
 
    
Protokołowała:                     Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
  


