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P R O T O K Ó Ł III/2014 
 

z III Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w świetlicy wiejskiej OSP Paplin 
 
Początek Sesji godzina  14.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 15.45 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  12 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych – nieobecni byli radni: Mieczysław Trukawka, Andrzej 
Oktabiańczuk i Zbigniew Pawlak - według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 , ponadto w 
sesji uczestniczyli sołtysi zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji udział wzięli:  
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy. 
  
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 protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji rady gminy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Gminy Kowiesy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Gminy Kowiesy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet sołtysów. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Kowiesy na walne zebranie członków 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2014 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2015-2018. 
16. Interpelacje i zapytania radnych. 
17. Wolne wnioski i informacje. 
18. Zamknięcie obrad. 

 
Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił pan Jarosław Pepka- Wójt Gminy, który wniósł o 
rozszerzenie porządku obrad o punkty 9 i 10: 
Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Gminy 
Kowiesy. 
Obowiązująca uchwała regulująca zasady ustalania diet radnym gminy reguluje również kwestie 
podróży służbowych radnych. Dla przejrzystości regulacji na dzisiejszej sesji będą podjęte dwie 
odrębne uchwały dotyczące tych kwestii. 
Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet sołtysów. 
Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej będzie przysługiwała dieta. Mając na uwadze zaangażowanie sołtysów w wykonywanie 



Protokół z III Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 30 grudnia 2014 roku 

2 

 

obowiązków wobec mieszkańców gminy na posiedzeniu komisji w dniu 29.12. 2014r. wystąpiono z 
wnioskiem o zmianę wysokości diet sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy.  
 
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 
radnych, 12 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 12 głosami.  

Po zmianie porządek przedstawia się następująco: 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji rady gminy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Gminy Kowiesy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Gminy 

Kowiesy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet sołtysów. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Kowiesy na walne zebranie 

członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2014 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2015-

2018. 
16. Interpelacje i zapytania radnych. 
17. Wolne wnioski i informacje. 
18. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z II Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 
2014 r. 
 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z II Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radna 
wstrzymała się od głosu. Protokół został przyjęty 11 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. 
 
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 

1) 11.12.2014r. dokonałem analizy stanu budynku gospodarczego w Wędrogowie pod kątem 
możliwości wyburzenia ściany wewnętrznej budynku i nadproża by mógł zmieścić się ciągnik 
wraz z rozsiewaczem i pługiem bez możliwości rozpinania składu; sposobem gospodarczym 
przy wykorzystaniu materiałów budowlanych za kwotę 1000 zł wykonano ww. prace w dn. 
13.12.2014r.; 

2) Nadal trwa remont Sali Ślubów USC- dokonałem zmiany w zakresie zabudowy nisz i 
mieszczących się w nich grzejników- pozakosztorysowo. Zostały złożone 3 oferty na 
wykonanie wskazanych prac.  Wybrana została oferta firmy INSTALACJE HYDRAULICZNE; 
WOD-KAN;CO Ireneusz Pawłowski z Michałowa na kwotę 2980 zł na wykonanie zmiany 
grzejników na nowe-płytsze, zabudowę wnęk po starych grzejnikach i schowanie w ściany 
wystających rur; 

3) 15.12.2014r. została podpisana umowa z Zakładem Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych 
„TOMPEX” z Brzezin na wykonanie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Paplin, 
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Paplinek, Chełmce, Lisna, Chrzczonowice (część zachodnia). Termin wykonania robót został 
wyznaczony do dnia 20.05.2015r; 

4) 17.12.2014 r. odbyła się licytacja komornicza nieruchomości w Chrzczonowicach - działki 
gruntu nr 86/3, 88 i 90 o łącznej powierzchni 2,22 ha wraz z naniesieniami budowlanymi, 
stanowiącej własność gminy Kowiesy, pozostającej w użytkowaniu wieczystym GAP SA /w 
dziale IV księgi wieczystej dla tej nieruchomości były zabezpieczone roszczenia gminy- 
29 366,00 zł- z tytułu użytkowania wieczystego, 17 616,58 zł- z tytułu zaległości w podatku od 
nieruchomości ale z chwilą zmiany użytkownika wieczystego ulegają one wykreśleniu/; 
nieruchomość została sprzedana za cenę wywoławczą 476.250,00 zł osobie fizycznej 
związanej z firmą „BWR”, która chce w Chrzczonowicach na terenie działek nr 88 i 86/3 
zbudować zakład bioremediacji i produkcji pelletu; Przedmiotem licytacji miały być też dwie 
inne nieruchomości: niezabudowana działka gruntu o pow. 3,32 ha  i niezabudowana działka 
gruntu o pow. 0,9542 ha obie stanowiące własność GAP SA;Te nieruchomości nie zostały 
zlicytowane ponieważ nie było osób zainteresowanych ich nabyciem, które by wpłaciły 
rękojmię w wysokości 10% oszacowania nieruchomości.  
 
Wyjazdy i spotkania: 

1) 15.12.2014r. razem z panią Skarbnik byłem na spotkaniu w RIO w Łodzi Zespół Zamiejscowy 
w Skierniewicach u pani Agnieszki Kamyczek-Maszewskiej a następnie u pana Ryszarda 
Pawlewicza- Dyrektora PUP w Skierniewicach; 

2) 16.12.2014 r. uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym w LGD „Kraina Rawki” w siedzibie 
stowarzyszenia w Rososze; 

3) 17.12.2014 r. uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w 
Turowej Woli; tego samego dnia uczestniczyłem w Sesji Rady Powiatu w Skierniewicach i 
symbolicznym spotkaniu wigilijnym; 

4) 18.12.2014 r. uczestniczyłem w spotkaniu z Zarządem Powiatu w Skierniewicach i w 
spotkaniu wigilijnym w Szkole Podstawowej w Kowiesach; 

5) 19.12.2014 r. uczestniczyłem w Urzędzie Marszałkowskim w spotkaniu imieninowym u pana 
Dariusza Klimczaka - Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, w spotkaniu wigilijnym w 
Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu oraz z panią Marią Odziemkowską - Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i panem  Markiem  
Wróblewskim - Prezesem OSP w Woli Pękoszewskiej w spotkaniu Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Skierniewicach, które miało 
miejsce w Nowym Kawęczynie; 

6) 22.12.2014 r. razem z panią Zuzanną Dudziak - Przewodniczącym Rady Gminy Kowiesy 
uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej; 

7) 26.12.2014 r. razem z panią Zuzanną Dudziak - Przewodniczącym Rady Gminy Kowiesy w 
imieniu władz samorządowych i mieszkańców gminy witaliśmy Biskupa ordynariusza Diecezji  
Łowickiej Andrzeja Franciszka Dziubę. 

  
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 uchwał w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji rady gminy.   
Jako pierwszy omówiony został projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu 
i Finansów. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) 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 (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 162, poz. 1598)  Rada powołuje następujące stałe komisje: 

1) komisję rewizyjną; 
2) komisję budżetu i finansów; 
3) komisję rolnictwa; 
4) komisję oświaty. 
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Komisja Budżetu i Finansów została powołana Uchwałą Nr I/4/14 Rady Gminy Kowiesy z dnia 1 
grudnia 2014 r. w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji 
Budżetu i Finansów w czteroosobowym składzie. 
W dniu 8 grudnia 2014 r. na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy zaaprobowano propozycje 5- 
osobowych składów stałych komisji rady /poza komisją rewizyjną/ i pan Bogdan Mioduszewski- 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, wyraził wolę pracy w ww. 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 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Jako kolejny omówiony został projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji 
Rolnictwa. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że Komisja Rolnictwa  została powołana 
Uchwałą Nr I/5/14 Rady Gminy Kowiesy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania, ustalenia 
składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, w trzyosobowym składzie. 
W dniu 8 grudnia 2014 r. na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy pan Zbigniew Pawlak i pan 
Janusz Brzeziński wyrazili wolę pracy w komisji rolnictwa. Na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 
16.12.2014r. również pan Andrzej Oktabiańczuk wyraził wolę pracy komisji rolnictwa. W dniu 29 
grudnia 2014 r. na wspólnym posiedzeniu komisji rezygnację z członkostwa w przedmiotowej komisji 
złożyła pani Teresa Pietrzak. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Jako kolejny omówiony został projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że Komisja Oświaty  została powołana Uchwałą Nr 
I/6/14 Rady Gminy Kowiesy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania, ustalenia składu 
osobowego i przedmiotu działania Komisji Oświaty, w pięcioosobowym składzie. 
W dniu 8 grudnia 2014 r. na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy pan Cezary Żukowski i pan 
Bartłomiej Matysiak złożyli rezygnację z bycia członkiem komisji oświaty, pani Zuzanna Dudziak 
wyraziła wolę pracy w ww. komisji. Na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 29 grudnia 
2014 r. pani Teresa Pietrzak wyraziła wolę pracy w przedmiotowej 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 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 
rok.  
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w myśl art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  Komisje Rady Gminy podlegają 
Radzie Gminy i przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Zgodnie z §101 Statutu 
Gminy Kowiesy uchwalonego uchwałą Nr VII/34/2003 Rady Gminy Kowiesy z dnia 4 marca 2003 roku 
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 roku Nr 162, poz. 1598) Komisja Rewizyjna 
przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia  30 grudnia każdego roku. Na 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16.12.2014 r. komisja opracowała plan pracy na 2015 rok 
stanowiący załącznik do uchwały. Na 2015 r. zaplanowano 2 kontrole problemowe dotyczące realizacji  
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 115152E Wędrogów-Wola Pękoszewska, 
łączącej drogę krajową nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E wraz z przebudową kolidującej kablowej 
sieci telekomunikacyjnej” /I półrocze 2015/ i wydatków na bieżące utrzymywanie dróg w latach 2012-
2014 /II półrocze 2014 r./. Komisja dokona oceny wykonania budżetu za 2014 r. i oceny wykonania 
budżetu za I półrocze 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań zostanie przedstawione na pierwszym 
posiedzeniu Rady Gminy Kowiesy w 2016 roku. Pracownik nadmienił, że projekt uchwały uzyskał 
akceptację członków komisji rady gminy na posiedzeniu w dniu wczorajszym. 
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Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet radnym 
Gminy Kowiesy. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że na zasadach ustalonych przez 
radę gminy radnemu przysługują diety. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod 
uwagę funkcje pełnione przez radnego. Na posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 8 grudnia 2014r. 
zawnioskowano o podwyższenie dotychczasowych kwot diet przysługujących radnym Gminy Kowiesy. 
Projekt uchwały określa zasady przysługiwania diet przewodniczącemu rady gminy, 
wiceprzewodniczącemu rady gminy, diet radnych za każdy udział w sesjach Rady Gminy i w 
posiedzeniach komisji oraz zasady ich wypłaty. Na posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym 
zaaprobowana została propozycja podwyższenia przewodniczącemu rady gminy zryczałtowanej 
miesięcznej diety podstawowej o 100 zł, tj. do kwoty 1000,00 zł, i  wysokości diety radnych za udział w 
sesjach Rady Gminy i w posiedzeniach komisji o 50 zł, tj. do kwoty 150 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 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Gminy 
Kowiesy. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że dotychczas obowiązująca uchwała 
regulująca zasady ustalania diet radnym gminy regulowała również kwestie podróży służbowych 
radnych.  Dla przejrzystości regulacji zdecydowano się na odrębne uregulowanie tych kwestii. 
Przedmiotowa uchwała zawiera odesłanie do przepisów zawartych w  rozporządzeniach regulujących 
zagadnienia podróży służbowych radnych gminy. Pracownik nadmienił, że projekt uchwały uzyskał 
akceptację członków komisji rady gminy na 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 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet 
sołtysów. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że rada gminy może ustanowić zasady, na 
jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta. 
Mając na uwadze zaangażowanie sołtysów w wykonywanie obowiązków wobec mieszkańców gminy 
na posiedzeniu komisji w dniu 29.12.2014r. wystąpiono z wnioskiem o zmianę wysokości diet sołtysów 
za udział w posiedzeniach rady gminy do kwoty 80 zł. 
 
Radna Dorota Powązka wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie wysokości kwoty diety dla sołtysów 
za udział w sesji do 90 zł /podwyższenie o 50% dotychczasowej wysokości diety analogicznie do 
podwyższenia wysokości diety przysługującej radnym za udział w sesji i posiedzeniu komisji/.  
Wniosek został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 radnych 
głosowało przyjęciem wniosku, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Wniosek 
został przyjęty 12 głosami.  
 
Radni nie mieli więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy. Projekt uchwały został omówiony przez pracownika ds. obsługi rady gminy i kadr, który 
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wyjaśnił, że godnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) 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.  Art. 38 ust. 4 
cyt. ustawy stanowi, że do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody 
jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu 
niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne 
okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego 
zależą uprawnienia pracownicze. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 
roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2014 r. 1786)  jeżeli praca w 
urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie 
podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. Jednakże pracownikowi samorządowemu, 
który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez 
pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu 
zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił 
urlopu - do dnia rozpoczęcia tego urlopu. W dniu 9 grudnia 2014 r. została podjęta uchwała w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy ustalająca dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% 
wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o zakończone okresy zatrudnienia. Przy ustaleniu wysokości 
dodatku stażowego nie uwzględniono okresu zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu 
bezpłatnego- do dnia rozpoczęcia tego urlopu tj. od 01.10.2009 r. do 30.11.2014r., który powinien być 
wzięty pod uwagę. Dodatek za wieloletnią pracę będzie wobec tego wynosił 11% miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego tj. 506,00 zł, co przekłada się automatycznie na wzrost całej kwoty 
wynagrodzenia wójta, które będzie wynosiło 7826,00 zł. Pracownik nadmienił, że projekt uchwały 
uzyskał akceptację członków komisji rady gminy na 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 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Kowiesy na walne 
zebranie członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Pracownik ds. obsługi rady 
gminy i kadr wyjaśnił, że Gmina Kowiesy uchwałą Nr VI/31/2003 r. z dnia 18 lutego 2003 roku 
przystąpiła do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, przyjmując jednocześnie jego statut. 
Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu osoby prawne desygnują delegata na Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia. Rada Gminy uchwałą nr XXX/136/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku wyznaczyła 
delegata w osobie pana Andrzeja Józefa Luboińskiego. W związku z tym, iż w wyborach 
samorządowych, które odbyły się 16 listopada br. wójtem został wybrany pan Jarosław Pepka istnieje 

konieczność zmiany delegata. Pracownik nadmienił, że projekt uchwały uzyskał akceptację członków 
komisji rady gminy na 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 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
  
Ad.13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że zmiana budżetu dotyczy 
dostosowania wartości planowanych dochodów do wysokości zrealizowanych oraz rozwiązania 
niewykorzystanych rezerw w wydatkach budżetu. 
Z planu dochodów zdejmujemy niezrealizowaną sprzedaż nieruchomości w Zawadach- 120 tys. zł i 20 
tys. zł z wpływów z opłaty eksploatacyjnej za żwirownię w Paplinie za 2013 r.  
Zwiększamy dochody po stronie planu o: 

 41 tys. zł  z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,  

 10 tys. zł  z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych,  

 20 tys. tytułem darowizny  spółki JHM na wywłaszczenie gruntów pod drogę w Zawadach, 

 10 tys. z tytułu wpływów ze sprzedaży wody. 
W wydatkach budżetu rozwiązujemy niewykorzystane rezerwy na: 
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 Oświetlenie uliczne przy S-8 – 40 tys. zł, 

 Zarządzanie kryzysowe- 19 tys. 
 
Na koniec 2014 roku zadłużenie gminy wynosi 17,9% w stosunku do dochodów tj. 1.887.269,15 zł. 
Projekt uchwały uzyskał akceptację członków komisji rady gminy na 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 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad.14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik jak poniżej: 
 
DOCHODY BUDŻETU 
 Zaplanowano dochody ogółem na 2015 rok w wysokości 9.203.348,81 zł, z czego : 
- dochody własne - 3.849.307,00 zł,  
- dotacje – 2.069.057,81 zł,  
- subwencje – 3.284.984,00 zł. 
Najwyższą pozycję w dochodach własnych stanowi  podatek od nieruchomości - 1.087.000,00 zł i 
udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku 
zamieszkałych na obszarze gminy  - 938.207,00 zł; 
 
Subwencja ogólna na 2015 rok planowana jest w kwocie 3.284.984,00 zł, z tego: 

 część wyrównawcza 1.163.066,00 zł, 

 część oświatowa 2.121.918,00 zł. 
Zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 812.922,00 zł /na realizację zadań 
z zakresu opieki społecznej/  oraz  dofinansowanie zadań własnych w kwocie 213.762,00 zł. 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE: 

 dotacja z PROW na budowę wodociągu w miejscowościach Chrzczonowice (cz. zachodnia), 
Paplinek i Lisna – 976.234,00 zł, 

 dotacja z programu POIG na realizację zadania pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Kowiesy ‘’ – 66.139,81 zł. 
 

WYDATKI BUDŻETU 
Wydatki budżetu gminy na rok 2015 zaplanowano w wysokości 9.674.623,81 zł przeznacza się na: 
1) wydatki bieżące 7.207.343,81 zł, w tym: 
 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.488.274,00 zł, 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.049.370,00 zł, 
 b) dotacje na zadania bieżące – 509.242,00 zł, 
 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.021.318,00 zł, 
 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 66.139,81 zł, 
 d) obsługę długu gminy –73.000 zł, 
2) wydatki majątkowe  2.440.280,00 zł. 
 
Wydatki w niektórych działach gospodarki gminy: 
Dział  600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  755.721,00 zł 
Środki  zaplanowano na: 
1)  wydatki inwestycyjne – 500.060,00 zł; 
2) wydatki bieżące w kwocie 255.661,00 zł. 
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  1.483.841,81 zł 
W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na: 
1) wydatki inwestycyjne w wysokości 4.000,00 zł, 
2) bieżące w kwocie 1.479.841,81 zł, 
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 147.000,00 zł 
W tym utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Kowiesy 122.000,00 zł. 
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  2.940.320,00 zł  



Protokół z III Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 30 grudnia 2014 roku 

8 

 

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł i 
wydatki bieżące w kwocie 2.890.320,00 tj. 40,1 % wydatków bieżących gminy. 
Planowana subwencja na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 2.121.918,00 zł,  dotacja na 
przedszkola 115.843,00 zł, natomiast 702.559,00 zł - to środki własne budżetu gminy (tj. 23,9 % 
wydatków na oświatę). 
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 50.000,00 zł 
Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.000 zł z przeznaczeniem na 
realizacja programu zwalczania narkomanii. 
Ze środków tych finansowane będą między innymi zajęcie sportowe dla dzieci oraz działalność 
świetlicy w Woli Pękoszewskiej, Paplinie i Jeruzalu. 
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.237.535,00 zł  
Planowane  dotacje na sfinansowanie zadań z pomocy społecznej wynoszą 880.663,00 zł, natomiast 
kwota w wysokości 356.872,00 zł, to środki własne budżetu gminy. 
  
W budżecie nie są  zaplanowane kwoty na oświetlenie uliczne przy S-8. 
 
 ROZCHODY 
Rozchodami budżetu 2015 roku  w łącznej kwocie 517.393 zł, będzie:  

 98.824 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego BGK w 2011 r. na spłatę zobowiązań, 

 182.927 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w Skierniewicach  w 
kwocie 1.050 tys. zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2011, 

 120.000 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku  w kwocie 800.000 zł na 
sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2013, 

 72.941 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2013 roku ze środków Europejskiego Funduszu 
Wsi Polskiej w kwocie 310.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi II etapu drogi Wola 
Pękoszewska – Wędrogów, 

 42.701 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Mszczonów w 2014 r. na spłatę 
zobowiązań. 

 
            PRZYCHODY 
Przychody budżetu (kredyty i pożyczki) planowane są w 2015 roku w kwocie 961.668 zł, a przeznacza 
się je na: 

 kwotę 517.393 zł, zaciągnąć na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych (w przypadku gdy po 
rozliczeniu  budżetu za rok 2014 zostaną wolne środki kwota do zaciągnięcia na spłatę rat 
kredytów i pożyczek będzie o nie pomniejszona), 

 kwotę w wysokości 444.275,00 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2015 
(zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych).  

 
Radni nie mieli żadnych pytań do przedstawionego projektu. Pani Skarbnik nadmieniła, że projekt 
uzyskał pozytywną akceptację na wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytała: 

 Uchwałę Nr III/325/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kowiesy na 2015 
rok, 

 Uchwałę Nr III/326/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego Gminy Kowiesy.  
 

Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad.15 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na 
lata 2015-2018. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że Wieloletnią Prognozę Finansową 

opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki. 
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WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy 

Kowiesy, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy, 

dotyczących kształtowania się takich parametrów jak: 

1) wysokość deficytu; 
2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście 
przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu 
operacyjnego ; 
3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących norm ostrożnościowych; 
4) koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych. 
  
Jeśli chodzi o okres sporządzania WPF zgodnie z art. 227 ufp WPF obejmuje okres roku budżetowego 
oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Jest to, więc okres minimalny. Natomiast maksymalny termin 
wyznaczają przyjęte limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF.  
Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na 
który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (do roku 2023).  
 

Dług gminy na koniec 2015 roku będzie wynosił 2.331.544,15 zł co daje 25,3 % planowanych 

dochodów. 

  
W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zamieszczone są także upoważnienia dla 
wójta gminy Kowiesy do zaciągania zobowiązań:  

 związanych z realizacją określonych przedsięwzięć;  

 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy /jak np. umowa na dostawę oleju opałowego w okresie grzewczym czy umowa na 
odbiór odpadów komunalnych/; 

 upoważnienie zarządu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 
prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 
zaciągania powyższych zobowiązań.  

  
Pani Skarbnik nadmieniła, że projekt uchwały uzyskał akceptację członków komisji rady gminy na 
posiedzeniu w dniu wczorajszym. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr III/327/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowiesy. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Ad. 16 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Janusz Brzeziński podzielił się refleksją, że choć gmina jest samorządem to o samodzielnym 
rządzeniu nie ma mowy w przypadku gospodarki odpadami /zostaliśmy postawieni pod ścianą bo do 
przetargu przystąpiła jedna firma/, opłat za dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogi 
ekspresowej S-8, które najprawdopodobniej poniesiemy, a nie mieliśmy wpływu na to, że postawiono 
przy ww. drodze ponad 300 lamp oraz w przypadku kosztów zapobiegania bezdomności zwierząt 
/radny wskazał na lobbing ekologów i zarządzających schroniskami oraz na duży udział mediów 
przejmujących się losem bezdomnych zwierząt/.Radny zwrócił uwagę na bardzo duże koszty 
utrzymania zwierząt w schroniskach w porównaniu do kosztów dożywiania dzieci w szkołach i poprosił 
pana Wójta o przedstawienie wysokości opłat jakie będzie ponosiła gmina w 2015 r. na podstawie 
umowy z podmiotem odbierającym bezdomne zwierzęta. Radny również podniósł kwestię powstania 
w Chrzczonowicach zakładu zajmującego się biodegradacją odpadów i podkreślił z naciskiem, że 
należy monitorować tą sprawę. Do tej firmy, która kupiła nieruchomość w Chrzczonowicach, należy 
zakład na ul. Modlińskiej w Warszawie, którego działalność została oprotestowana przez 
mieszkańców /gryzonie, oddziaływanie na wody gruntowe/. Radny podkreślił, że jesteśmy gminą 
ekologiczną i jest to nam nie potrzebne.  
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Pan Wójt wyjaśnił, że przedstawiciele firmy „BWR” byli u niego na dwa dni przed terminem licytacji 
nieruchomości w Chrzczonowicach i nie kryli się z zamiarem zakupu tej nieruchomości. Firma chce 
prowadzić działalność polegającą na bioremediacji gruntu i produkcji pelletu. Na spotkaniu wigilijnym 
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej pan Hubert Jagieliński wyraził chęć spotkania się w 
styczniu, najprawdopodobniej w celu lobbowania inwestycji /znajomość z nabywcami nieruchomości/. 
Musimy w pierwszej kolejności ustalić stopień szkodliwości tego przedsięwzięcia. Przedstawiciele 
firmy proponowali też spotkanie wyjazdowe dla zapoznania się z ich technologią. 
 
Sołtys Wiesława Szumna zwróciła uwagę, że u pana Jagielińskiego w Babsku całe pola były 
śmieciami zawalone i przyorywane.  
Sołtys Aldona Połosak wskazała na uciążliwość zapachową z kierunku Zakładu Rolnego pana 
Jagielińskiego w Babsku. 
Potwierdziła to sołtys Małgorzata Kieszek, która wskazała, że państwo Pruś z Chrzczonowic zgłaszali 
ten problem. 
 
Radny Andrzej Krajewski stwierdził, że najlepszą porą na wyjazd do zakładu firmy „BWR” byłoby 
lato.  
 
Pan Wójt następnie przedstawił kwoty wynikające z umowy jaka będzie podpisana w styczniu 2015 r. 
z Zakładem Utrzymania Miasta w Skierniewicach na sprawowanie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Kowiesy: 

 1250,00 zł jako kwotę ryczałtową netto za każdy miesiąc zabezpieczenia miejsca lub 
utrzymania 5 sztuk psów z terenu Gminy Kowiesy; kwota brutto to 1537,50 zł; 

 300,00 zł jako kwotę netto za wyłapanie, transport i przyjęcie do schroniska jednego psa z 
terenu Gminy Kowiesy; kwota brutto to 369,00 zł; 

 100,00 zł jako kwotę netto za przyjęcie dostarczonego psa przez przedstawiciela Gminy 
Kowiesy; kwota brutto to 123,00 zł; 

 10,00 zł netto  za każdy dzień pobytu w schronisku psa z Gminy Kowiesy będącego szóstym i 
każdym następnym zwierzęciem z tej gminy. Opłata ta będzie naliczana do momentu 
zrównania stanu zwierząt do 5 szt. Kwota brutto to 12,30 zł; 

 200,00 zł netto za zabiegi sterylizacji lub kastracji przeprowadzone w schronisku; kwota brutto 
to 246,00 zł. Jeżeli zwierzę trafi do schroniska będąc już po wspomnianych zabiegach opłata 
nie będzie naliczana. 

 50,00 zł netto  opłata za oznakowanie chipem. Kwota brutto: 61,50 zł. 
 

Pan Wójt nadmienił, że ZUM prowadzi schronisko w Pamiętnej co daje szanse na adopcję psów przez 
nowych właścicieli i zwrócił się do obecnych, by starali się zwrócić uwagę,  czy ktoś na teren gminy nie 
przywozi psów chcąc się ich pozbyć. 
Przewodniczący rady wskazała na  przypadki porzucania psów przez ich właścicieli przy trasach, 
szczególnie latem.  
 
Radna Barbara Kowalska spytała o termin zebrania wiejskiego dotyczącego progów zwalniających w 
miejscowości Jakubów.  
Pan Wójt wyjaśnił, że zebranie wyznaczono na 7 stycznia na godz. 17 w świetlicy w OSP w Turowej 
Woli. O zebraniu miał powiadomić mieszkańców sołtys i mieszkańcy mieli potwierdzić podpisami fakt 
powiadomienia.  
  
Ad. 17 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Sołtys Chrzczonowic Marzena Matuszewska zgłosiła potrzebę zakupu dwóch tablic ogłoszeniowych 
dla sołectwa- tablica przy kapliczce się już zupełnie rozleciała, a druga jest potrzebna na tzw. Pieńki 
Chrzczonowskie /mieszkańcy tej części Chrzczonowic skarżą się, że nie docierają do nich informacje/. 
Sołtys Elżbieta Adamczyk również zgłosiła potrzebę zakupu tablicy ogłoszeniowej na tzw. Chełmce 
Górne. 
 
Sołtys Karolina Banacka spytała o sprawę mieszkańców Lisnej, których nieruchomości zostały 
pominięte przy projektowaniu wodociągu. Czy gmina pomoże tym mieszkańcom, żeby jednak ten 
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wodociąg mieli? Wieś nie kończy się na ostatnim budynku w zwartej zabudowie ale ciągnie się dalej, a 
ktoś to najprawdopodobniej przeoczył. 
Pan Wójt wyjaśnił, że przy opracowywaniu dokumentacji projektowej na zwodociągowanie kolejnej 
części gminy zostanie zaprojektowana brakująca część sieci w Lisnej. Nie mamy jeszcze informacji o 
jakie to działki chodzi i ile jest osób zainteresowanych, które nie zgłaszały jeszcze tego problemu.  
Sołtys Karolina Banacka wskazała, że był u niej wykonawca robót z informacją, że będzie 
rozpoczynał prace a sołtys nie wie co powiedzieć tym mieszkańcom, do których wodociąg nie będzie 
dochodził. 
Pan Wójt zapewnił, że informacja w tej sprawie zostanie przekazana na początku stycznia. 
Sołtys Karolina Banacka wyjaśniła, że chodzi o 700 m sieci, która by dochodziła do zabudowań i nie 
są to budynki nowopowstałe. Pan, który został pominięty twierdzi, że był w gminie i zapewniono go, że 
wodociąg do niego będzie dochodził. 
Przewodniczący rady wskazała, że wszystkie informacje dotyczące wykonania dokumentacji 
projektowej tego etapu wodociągowania były umieszczane na stronie internetowej i na tablicy 
informacyjnej urzędu a także pani sołtys dostała informacje do przekazania mieszkańcom a osoby 
zainteresowane mogły zgłaszać wnioski co do zmiany lokalizacji sieci /wynika to z pisemnych 
wyjaśnień skierowanych w grudniu br. do mieszkańców Lisnej, do których nie będzie dochodziła sieć 
wodociągowa/.  
Radny Janusz Brzeziński powiedział, że w tym przypadku mamy do czynienia z grzechem 
zaniechania – pani sołtys była na sesjach, na których ponaglano, żeby się zgłaszać, informacje były 
umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Nie można mówić, że tylko gmina zawaliła 
sprawę, ale też pani sołtys. Zawinili też sami właściciele. 
Radna  Barbara Białek stwierdziła, że właściciele zapewne nie chcieli wodociągu bo trzeba zapłacić 
za przyłącze. Opinię ta podzieliła radna Barbara Kowalska. 
Radny Janusz Brzeziński zapytał się, czy jest możliwe na tym etapie realizacji projektu wniesienie 
jakiś poprawek? 
Radna Barbara Kowalska stwierdziła, że projekt jest realizowany z dofinansowaniem środków 
unijnych i na tym etapie zaawansowania realizacji inwestycji to nie będzie możliwe.  
Sołtys Karolina Banacka poinformowała, że mieszkaniec Lisnej, którego sprawa dotyczy twierdzi, że 
w gminie był, rozmawiał z panią, która zajmuje się mapami i był pewien, że do niego ten wodociąg ma 
dochodzić. To nie wiem, czyja to jest wina. 
Przewodniczący rady spytała, czy jeżeli ktoś chciał, żeby do niego dochodził wodociąg, składał to na 
piśmie? 
Radna Barbara Kowalska i radny Wiktor Machałowski wyrazili przekonanie, że musiały być 
pisemne zgody mieszkańców. 
Sołtys Karolina Banacka wyjaśniła, że nikt niczego nie podpisywał. Był jedynie termin 7-dniowy do 
zgłaszania wniosków od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia na tablicy. Sieć wodociągowa 
będzie zlokalizowana w pasie drogowym a pisemną zgodę wyrażali jedynie ci mieszkańcy, przez 
których działki wodociąg ma przechodzić /3 osoby/.  
 
Sołtys Paplinka Aldona Połosak zgłosiła potrzebę zakupu 2 tablic z nazwą miejscowości.  
Radna Iza Wieczorek również zgłosiła potrzebę zakupu 2 tablic z nazwą miejscowości /na Kolonię od 
p. Niewczas i po drugiej stronie trasy/. 
 
Radna Dorota Powązka przypomniała, że zgłaszała konieczność postawienia kierunkowskazów z 
nazwą miejscowości przy zjazdach z dróg powiatowych do miejscowości Chojnatka i uzyskała od 
poprzedniego wójta zapewnienie, że zostanie to przez powiat zrealizowane.  
 
Przewodniczący rady przypomniała, że sołtys Bolesław Wacławek na jednej z sesji, przy okazji 
dyskusji nad wprowadzeniem ulic, proponował umieszczenie na rogatkach miejscowości tabliczek ze 
zbiorczą informacją o numerach domów.  
Sołtys ponowił swój wniosek. 
Przewodniczący rady poprosiła o zasięgnięcie informacji co do wysokości kosztów zakupu takich 
tabliczek. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że prawdopodobny koszt jednej takiej tabliczki to kwota rzędu 200 zł. 
Radna Barbara Kowalska stwierdziła, że zakup tabliczek może być zrealizowany ze środków 
funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości.  
 
Radny Wiktor Machałowski zapytał czy wiadukt w Nowym Wylezinie został już odebrany? 
Pan Wójt powiedział, że nie ma takiej informacji.  
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Radny wskazał, że płyty zostały odsunięte i  mieszkańcy już tamtędy jeżdżą. 
Potwierdziła to radna Barbara Kowalska, która nadmieniła, że za przejazd wiaduktem można 
zapłacić mandat w wysokości 500 zł. 
 
Sołtysi otrzymali druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
mieszkańców gminy wraz z informacją o wysokości opłat i terminie składania korekty deklaracji. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że mieszkańcy są zobowiązani do złożenia korekty 
deklaracji do dnia 15 stycznia 2015 r. w związku ze zmianą od 1 stycznia 2015 r. wysokości stawek 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
Sołtysom  rozdano kalendarze i długopisy. 
 
Pani Przewodniczący podziękowała wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu sesji wyjazdowej a 
w szczególności KGW w Paplinie i paniom sołtys.  
 
Ad. 18 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknęła posiedzenie III Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 15.45. 
 
    
Protokołowała:                     Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
  
 


