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P R O T O K Ó Ł IV/2015 
 

z IV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 stycznia 2015 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 15.15 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  15 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych –  według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, 
ponadto w sesji uczestniczyli: Pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, 
Pani Maria Cygan – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, pan Zbigniew Figat – Dyrektor 
NZOZ „Judyta” 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,  
Pani Janina Powązka – inspektor UG. 
  
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 15 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. Informacja Dyrektora NZOZ Judyta o stanie świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej dla 

mieszkańców gminy Kowiesy. 
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2014 r. 
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy 

Kowiesy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2015. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

Kowiesy na rok 2015. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu Skierniewickiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 
stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie  nieruchomości  
w drodze darowizny. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok.  
16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zamknięcie obrad. 
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Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił pan Jarosław Pepka- Wójt Gminy, który wniósł o 
rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 w brzmieniu: 
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet 
radnym Gminy Kowiesy - z uwagi na doprecyzowanie kwestii przysługiwania diety przewodniczącemu 
rady gminy. 
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 
radnych, 15 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 15 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. Informacja Dyrektora NZOZ Judyta o stanie świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej dla 

mieszkańców gminy Kowiesy. 
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2014 r. 
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy 

Kowiesy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2015. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

Kowiesy na rok 2015. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu Skierniewickiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 
stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie  nieruchomości  
w drodze darowizny. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok.  
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet 

radnym Gminy Kowiesy.  
17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zamknięcie obrad. 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z III Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 
2014 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z III Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. Protokół został przyjęty 15 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) 21.01.2015r. wszedł na teren wykonawca wodociągu - firma TOMPEX realizująca budowę 

wodociągu w Paplinie, Paplinku, Chełmcach, Lisnej i części zachodniej Chrzczonowic. Na miejscu 
pracuje 1 ekipa trzyosobowa, która w ciągu 1 dnia roboczego wykonuje ok. 300 mb odcinka sieci; 

2) 15 i 19.01.2015r. odbyłem spotkania robocze na obiekcie szkolnym w Kowiesach z architektami- 
panem Adamem Jurą i panem Michałem Krawczykiem. Spotkania dotyczyły planowanej 
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przebudowy i modernizacji budynku szkoły podstawowej. W spotkaniach nie uczestniczyła pani 
architekt Barbara Malec, która zna temat i przeprowadziła inwentaryzację budynku już wcześniej. 
Zapytania ofertowe zostaną wystosowane do pięciu firm już dzisiaj. Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa będzie uwzględniać docelowo 2 sale przedszkolne dla grupy 25 dzieci wraz z 
zapleczami, 12 klasopracowni - 6 dla grupy do 25 dzieci, 6 dla grupy do 30 uczniów, salę 
komputerową na 24 stanowiska, 2 świetlice – dla grupy 50 uczniów każda, bibliotekę, kuchnię z 
jadalnią dla 100 uczniów, ciągi komunikacyjne, sanitariaty, szatnie dla 250 uczniów, przebudowę 
kotłowni – zmiana ogrzewania olejowego na pellet, likwidację zbiornika na ścieki i budowę 
oczyszczalni ścieków oraz likwidację nieczynnej hydroforni; 

3) Remontowaliśmy samochód służbowy – Citroena Berlingo /konserwacja, poprawki lakiernicze, 
wymiana przegubów, łożysk, tapicerki/. W dniu dzisiejszym samochód został odebrany; 

4) 07.01.2015r. na terenie gminy gościł pan Starosta Mirosław Belina oraz pan Marian Stasik -
Kierownik Wydziału Dróg, którzy dokonali przeglądu stanu dróg powiatowych na terenie naszej 
gminy. Omawialiśmy wspólnie projekt współpracy w zakresie zadań inwestycyjnych dotyczących 
przebiegających przez nasz teren dróg powiatowych 1333E /odcinek 2092 mb od przystanku w 
Turowej Woli do Grzymkowic oraz odcinek 678 mb w Chojnacie koło p. Rybickich – wykonanie 
potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni/ i 1330E /odcinek 2200 mb w Paplinie- 
wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy w kierunku Chełmc/.Proponowana łączna kwota 
udziału gminy to 188 521,00 zł. Kwestia współpracy została przedstawiona radnym na 
posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym i 14 członków komisji biorących udział w posiedzeniu 
opowiedziało się za finansowym współudziałem Gminy Kowiesy w przedstawionych propozycjach 
zadań inwestycyjnych na 2015 rok. Radni zobowiązali Wójta Gminy Kowiesy do przeprowadzenia 
rozmów dotyczących wysokości partycypacji w kosztach tych inwestycji;  

5) 19.01.2015r. podpisana została umowa z firmą EkoDialog na przeprowadzenie inwentaryzacji 
oraz opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Kowiesy. Firma w 
ramach umowy przygotuje wniosek do Ministerstwa Gospodarki na ww. prace. Łączny koszt 
zadania to 16.900 zł, z czego wkład własny gminy to zaledwie 500 zł. Jeżeli gmina nie uzyska 
dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki, umowa z firmą EkoDialog wygasa, a gmina nie 
poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. Wykonanie aktualizacji Programu usuwania azbestu jest 
niezbędne, aby móc ubiegać się o dofinansowanie usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w 
Łodzi; 

6) 05.01.2015r. razem z panią Agnieszka Hyła byłem na spotkaniu z panią Tamarą Czerwińską- 
komornik przy SR W Skierniewicach. Wnioskiem Gminy Kowiesy z dn. 15 grudnia 2014 r. 
wszczęta została egzekucja z nieruchomości w Woli Pękoszewskiej. Następny etap egzekucji 
komorniczej to oszacowanie nieruchomości, potem skierowanie sprawy do sądu o wyznaczenie 
terminu licytacji. W księdze wieczystej tej nieruchomości są wpisane dwie hipoteki gminy na 
łączną kwotę 35.567,00 zł za zaległości podatkowe VII/2012-XII/2013. Po otrzymaniu z sądu 
klauzuli wykonalności do kolejnego nakazu zapłaty (zaległości z użytkowania wieczystego za lata 
2012-2014) składamy wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z nieruchomości w 
Kowiesach, na której jest sklep. W księdze wieczystej tej nieruchomości są wpisane dwie hipoteki 
gminy na łączną kwotę 129.336,00 zł za zaległości podatkowe 2002-VI/2012. W sprawie 
nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy z GS /nieruchomość, na której usytuowana jest 
część sali gimnastycznej przy szkole podstawowej/ należy wystąpić do sądu o zniesienie 
współwłasności a w dalszej kolejności o egzekucję z tej nieruchomości. Nieruchomość położona 
przy wiadukcie nie jest obciążona hipoteką. Można ustanawiać na niej nowe hipoteki za 
zaległe kolejne zobowiązania a także wszcząć egzekucję z nieruchomości; 

7) 07.01.2015r. w świetlicy w budynku OSP Turowa Wola odbyło się spotkanie z mieszkańcami 
miejscowości Jakubów w sprawie progów zwalniających wykonanych przez p. Muscardo-
Malinowski i zniesienia oznakowania ograniczającego prędkość na tym odcinku drogi. Mieszkańcy 
opowiedzieli się za likwidacją progów i mają one zostać w najbliższym czasie zdemontowane 
przez p. Muscardo-Malinowski; 

8) Z dniem 26 marca na emeryturę przechodzi pani Zofia Jakubiak. W związku z tym udało nam się 
w dniu dzisiejszym podpisać z PUP w Skierniewicach umowę o zorganizowanie robót publicznych. 
W ramach tych robót od 02 lutego na okres 6 miesięcy zatrudnimy panią Urszulę Wieteska 
absolwentkę kierunku gospodarka przestrzenna. Po tym okresie jesteśmy zobowiązani do 
zatrudnienia p. Wieteska na okres 4 miesięcy. Wysokość refundacji z PUP to 1750 zł + 17,19% 
składki od tej kwoty czyli łącznie 2050,82 zł brutto na miesiąc; 

9) Zaprzestał działalność sklep spożywczo-przemysłowy w Woli Pękoszewskiej p. A. Dymowskiego. 
W Jeruzalu nastąpiła zmiana właściciela sklepu spożywczo-przemysłowego w Jeruzalu z p. W. 
Kukiełki na p. B. Wacławek; 
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10) Ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kowiesy na 2015 r. termin 
składania ofert do dnia 13.02.2015r. 

 
Wyjazdy i spotkania: 

1) 18.01.2015r. uczestniczyłem razem z Panią Przewodniczącym Rady w imieninowych 
uroczystościach Księdza Prałata Henryka Gronkiewicza; 

2) 22.01.2015r. razem z prezesem OSP Paplin Tadeuszem Białkiem i prezesem OSP Wola 
Pękoszewska uczestniczyłem w naradzie rocznej w Komendzie Miejskiej PSP w Skierniewicach. 
Jednostka OSP Paplin od 1 stycznia 2015 r. została włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego na okres 5 lat – na spotkaniu tym miało miejsce uroczyste przekazanie 
decyzji o włączeniu jednostki OSP Paplin do KSRG; 

3) 24.01.2015r. brałem udział w Balu Noworocznym Prezydenta Skierniewic. W balu uczestniczyli 
m.in. pan Zdzisław Tuleja – Wójt Gminy Godzianów, pan Stanisław Linart- Wójt Gminy Bolimów, 
pan Mirosław Belina- Starosta Powiatu Skierniewickiego, pani Teresa Jędraszek- Przewodnicząca 
Rady Powiatu Skierniewickiego.  

  
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 przedstawienie przez Dyrektora NZOZ „Judyta” informacji o stanie świadczenia usług 
podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Kowiesy. Pani Przewodniczący Rady 
poinformowała, że na wczorajszym posiedzeniu komisji radni zapoznali się z przekazanymi przez 
pana Dyrektora drogą elektroniczną danymi dotyczącymi ilości deklaracji, liczby udzielonych porad w 
2014 roku, liczby wydanych skierowań i liczby badań w roku ubiegłym, a następnie oddała głos panu 
Zbigniewowi Figatowi, który przedstawił informację jak poniżej: 
- liczba pacjentów: stan na dzień 31 stycznia 2014r. – 2015, stan na 31 grudnia 2014r. – 2188 – 
wypadkowa urodzeń i zgonów, zmian miejsca zamieszkania /np. studenci/; jest postulat lekarzy 
rodzinnych by ta liczba pacjentów była niższa np. w Hiszpanii na 1 lekarza POZ przypada 400 
pacjentów; 9.01. br przyjęliśmy aż 72 osoby, były problemy z systemem informatycznym; 
- obsada lekarzy w ośrodku zdrowia i godziny przyjęć: 

 dr Z. Figat – codziennie,  

 dr C. Zalewski- wtorek popołudniu, możliwość wykonania USG brzucha, 

 dr E. Wasilewska – środa i czwartek popołudniu; 
pacjent z terenu gminy Kowiesy ma dostęp do wszystkich lekarzy POZ  „Judyty” w pozostałych 5 
placówkach; 
- zmiany dotyczące skierowań do okulisty i dermatologa: od dnia 1 stycznia 2015 roku jest 
obowiązek posiadania skierowań od lekarza POZ do świadczeń udzielanych przez okulistę i 
dermatologa; pacjent najpierw będzie stał w kolejce do lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie a 
potem w kolejce czekał na wizytę u specjalisty; zdaniem ministerstwa, wiele przypadłości, z którymi 
pacjenci zgłaszają się do specjalistów, z powodzeniem mogą leczyć lekarze rodzinni; w przypadku 
schorzeń dermatologicznych jest to jeszcze możliwe ale w przypadku porad okulistycznych w grę 
wchodzi kwestia lokalu i specjalistycznego sprzętu. W przypadku kontynuacji leczenia mimo 
zapewnień ministerstwa, że nie potrzeba skierowań, za udzielenie porady bez skierowania ZOZ-y nie 
otrzymają w tym roku pieniędzy. „Judyta” ma 11 poradni specjalistycznych zakontraktowanych w NFZ 
ale jest wolny wybór specjalisty i to pacjent decyduje u którego specjalisty będzie się leczył. Jesteśmy 
zobowiązani do prowadzenia elektronicznego terminarza wizyt /podział na pacjentów 
pierwszorazowych i tych co kontynuują leczenie, niektóre placówki, głównie publiczne ZOZ-y nie 
wykazują czasu oczekiwania na wizytę o czym przekonują się pacjenci dzwoniąc i umawiając się na 
wizytę, złamanie zasady kolejki wiąże się z nałożeniem kary na ZOZ-y, są przeprowadzane liczne 
kontrole z NFZ w tym telefoniczne/; 
- możliwość wypisywania recept dla osób przewlekle chorych by nie stały w kolejce z innymi 
pacjentami – pacjent od stycznia br. nie musi stawić się osobiście do lekarza po wypisanie recepty, 
może upoważnić inną osobę, ale każdorazowo konieczna jest wizyta u lekarza z uwagi na złożoność 
zasad refundacji /ten sam lek jest refundowany w różnej wysokości w zależności od schorzenia, NFZ 
zawsze bada zasadność udzielonej zniżki, wadliwość systemu- widzi tylko jedno rozpoznanie, lista 
leków refundowanych zmienia się co trzy miesiące, brak możliwości wypisania recepty na wizycie 
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domowej z uwagi na brak dostępu do systemu informatycznego leków refundowanych, w przypadku 
nienależnie przepisanych leków ze zniżką lekarze są obowiązani zwrócić pieniądze, koszty refundacji 
leków to 20% całego budżetu NFZ, a koszty POZ stanowią jedynie 10% tego budżetu/; 
- pakiet onkologiczny i wynikające z niego korzyści dla pacjenta: 
sam NFZ nie jest w stanie powiedzieć jak pakiet ma funkcjonować - na razie kierujemy pacjenta tak 
jak do tej pory; w przypadku leczenia nowotworów problem powstawał nie na poziomie POZ ale w 
postaci kolejek u specjalisty, w szpitalach, na naświetlania czy chemioterapię- wystarczyło znieść 
limity; jeżeli dotychczas mieliśmy kontrakt na udzielenie np.1000 porad w poradni chirurgicznej to 
obecnie też mamy 1000 porad ale z podziałem na pacjentów onkologicznych z zieloną kartą pacjenta 
onkologicznego- 200 porad i 800 pozostałych /z podziałem na limitowane porady zabiegowe i 
niezabiegowe, na pacjentów pierwszorazowych i kontynuujących leczenie/; lekarz specjalista bez 
„zielonej karty” nie może skierować pacjenta na przyspieszoną drogę leczenia; limit wypisywania 
„zielonych kart” przypadający na lekarza POZ, na którego jest zbierana lista aktywna /w Kowiesach dr 
Z. Figat/ to 30 kart; po wyczerpaniu limitu przez co najmniej 9 tygodni trzeba czekać na informację w 
ilu przypadkach potwierdzona została diagnoza wystąpienia choroby nowotworowej, jeśli lekarz 
rodzinny nie postawi poprawnej diagnozy u jednego na 15 pacjentów, to będzie musiał przejść 
szkolenie (na własny koszt);wprowadzenie pakietu ograniczyło dostęp do świadczeń specjalistycznych 
pacjentów nie będących pacjentami onkologicznymi /nie zwiększono limitów/;  
 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zauważył, że patrząc na to co się dzieje obecnie, 
można dojść do wniosku, że pacjent ma się cieszyć z tego, że został zdiagnozowany jako pacjent 
onkologiczny. 
Radna Barbara Kowalska podała przykład 13- letniego dziecka, które zmarło odsyłane od lekarza do 
lekarza przez 4 dni /sprawa poruszana w mediach/. 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zapytał, czy przy tej całej biurokracji lekarz ma czas na 
podnoszenie kwalifikacji? 
Pan Dyrektor wskazał na rozrost obowiązków administracyjnych i jako przykład podał, że do NFZ tylko 
za grudzień 2014 r. przesłano ponad 100 faktur. 
 
- zakres zlecanych badań: 
dane dotyczące skierowań na badania specjalistyczne i laboratoryjne zostały przekazane drogą 
elektroniczną; rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej określa zakres badań zlecanych przez lekarzy POZ - zakres ten został 
ostatnio zwiększony /przerzucenie kosztów wykonania badania potrzebnego dla specjalisty na POZ ze 
stawki kapitacyjnej/; badania wykraczające poza zakres zleca w Kowiesach dr E. Wasilewska; NFZ 
płaci za pacjenta per capita, 10% pacjentów to osoby zdefiniowane przez NFZ jako nieubezpieczone 
m.in. studenci zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, pacjenci na zwolnieniu lekarskim i za te 
osoby od tego roku fundusz nie płaci mimo wykonania przez ZOZ świadczenia medycznego; ilość 
skierowań do poradni specjalistycznych w 2014 r. przekroczyła liczbę 1200; 
- wybór specjalisty i szpitala: wolny wybór specjalisty i szpitala na terenie całego kraju z tym, że 
pacjent musi ustalić termin hospitalizacji i dojeżdża do placówki szpitalnej na swój koszt; 
- finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej: stawka kapitacyjna to 11,67 zł miesięcznie za 
pacjenta x wskaźnik korygujący uzależniony od grupy pacjentów /x2 dla pacjentów powyżej 65 roku 
życia i dzieci do 6 roku życia/, fluoryzacja 0,47 zł na miesiąc za dziecko /dzieci z klas I-VI, fluoryzację 
przeprowadza się 6 razy w ciągu roku co sześć tygodni/, medycyna szkolna 4 zł na dziecko za 
miesiąc; 
- badania diagnostyczne: to lekarz decyduje na jakie badania wypisać skierowanie i jest to 
uzależnione od stanu pacjenta oraz podejrzenia występowania choroby, pozostałe badania pacjent 
wykonuje na swój koszt; NFZ finansuje profilaktykę jedynie chorób układu krążenia; program 
profilaktyki chorób układu krążenia kierowany jest do osób, które mają 35, 40, 45, 50, 55 lat i są 
obciążone czynnikami ryzyka takimi jak palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi czy zaburzenia 
gospodarki lipidowej, obejmuje to osoby, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu 
krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu 
profilaktyki CHUK u innych świadczeniodawców; wysokość finansowania to 47 zł za trzy porady 
łącznie /w tym wykonanie lipidogramu, określenia stężenia glukozy we krwi, pomiar ciśnienia, 
wykonanie EKG/; do końca 2014 roku NFZ lepiej finansował pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą 
/stawka x 3 - wskaźnik korygujący, sprawozdawczość z zastosowaniem specjalnych kodów/; 
- liczba pacjentów leżących: trudno określić – jeżeli pacjent do tej pory chodzący nagle zachoruje i 
jest leżący jedzie się na wizytę domową; w 2014 roku udzielono ogółem prawie 11,5 tys. porad w tym 
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138 porad domowych; statystycznie w miesiącu przychodzi do poradni 1/3 populacji; pacjent nie musi 
być przyjęty przez lekarza POZ tego samego dnia, zależy to od jego stanu zdrowia;  
- lekarze specjaliści zatrudnieni w „Judycie” i pierwszy wolny termin wizyty na dzień dzisiejszy 
dla pacjentów pierwszorazowych:  
4 chirurgów –   03.03.2015r. 
endokrynolog – 01.06.2015r. 
laryngolog – 27.02.2015r.  
2 alergologów – 20.05.2015r. 
7 ginekologów – 03.02.2015r. 
onkolog – 04.02.2015r. 
4 ortopedów – 04.04.2015r. 
3 dermatologów –16.02.2015r. 
3 okulistów – 02.04.2015r. 
4 diabetologów – 01.04.2015r. 
stomatolog w przychodni w Żelaznej; 
- możliwość zatrudnienia kardiologa w „Judycie” i możliwość dopłat pacjentów do wizyty 
celem szybszej konsultacji: nie ma możliwości dopłat i zatrudnienia kardiologa w Kowiesach z uwagi 
na zapewnienie minimalnego czasu pracy specjalisty na dane miejsce - 3x w tygodniu po cztery 
godziny w tym raz po południu /czas pracy jest punktowany/, konieczność zapewnienia sprzętu oraz 
zbyt małą populację; w Skierniewicach mieliśmy zatrudnionego kardiologa ale został szefem ośrodka 
kardiologicznego w Krakowie i zrezygnowaliśmy z poradni, nie jesteśmy w stanie zapewnić w 
Skierniewicach 40 godzin pracy kardiologa w tygodniu z uwagi na brak wolnego gabinetu; jest 
tendencja by ograniczyć liczbę specjalistów na rzecz wydłużenia ich czasu pracy;  
- możliwość leczenia pacjentów poza godzinami pracy ośrodka zdrowia: od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo 
wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego rolę POZ pełnią placówki świadczące 
nocną i świąteczną  opiekę zdrowotną; NFZ może ukarać placówkę POZ za przyjęcie pacjenta po 
godzinie 18 i zażądać zwrotu kosztów refundacji wypisanych leków;   
stan nagły – karetki systemowe; w kwestiach przewlekłych – karetka NPL (Nocnej Pomocy 
Lekarskiej); 
- długość wydawanego zwolnienia lekarskiego przez lekarza POZ:182 dni, jednorazowo 5, 40 czy 
50 dni w zależności od choroby i stanu pacjenta;  
- zasiłek rehabilitacyjny: jeżeli kończy się zwolnienie – te 182 dni- i pacjent rokuje na wyleczenie to 
może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne w ZUS lub KRUS; lekarz leczący wydaje 
zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia pacjenta a lekarz orzecznik orzeka o przyznaniu zasiłku; 
- problemy ze strony pacjentów i urzędu: zdarzają się próby wyłudzenia zwolnienia; najwyższy 
czynsz w Kowiesach za lokal w porównaniu do innych gmin, gdzie „Judyta” prowadzi działalność a 
ostatnia kontrola Sanepidu wykazała konieczność przeprowadzenia remontu m.in. wymiany sufitu 
podwieszanego /przeciek/; 
Pan Dyrektor poprosił o rozważenie kwestii czynszu, podkreślił, że ze swej strony placówka zapewni 
większy dostęp pacjentów do badań profilaktycznych i zaproponował spotkanie w tej sprawie. 
 
Pani Przewodniczący podziękowała panu Dyrektorowi za przedstawienie informacji. 
 
Radny Janusz Brzeziński podzielił się refleksją, że żeby się leczyć w dzisiejszych czasach to trzeba 
mieć i zdrowie i cierpliwość i środki finansowe by w końcu leczyć się prywatnie /radny podał przykład 
swojej wizyty u laryngologa/.  
 
Pan Dyrektor Zbigniew Figat wskazał jeszcze na problemy podczas procedury zawierania kontraktów 
na porady specjalistyczne /oferta, negocjacje, mniejszy „punktowo” kontrakt i brak możliwości w 
związku z tym ograniczenia czasu pracy lekarzy po jego zawarciu/. 
 
Pan Dyrektor podziękował za możliwość wystąpienia na dzisiejszej sesji i opuścił obrady. 
 

Ad. 7 
W punkcie tym radna Dorota Powązka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji działań komisji w 2014 roku – załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania i nie mieli żadnych pytań, wobec 
czego Przewodniczący Rady przeszła do kolejnego punktu obrad.  
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Ad. 8 
Kolejny punkt to sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.  
Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 4 do protokołu. Przewodniczący Rady nadmieniła, że 
sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji rady 
gminy. 
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania i nie mieli żadnych pytań, wobec czego 
Przewodniczący Rady przeszła do kolejnego punktu obrad.  
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie 
gminy Kowiesy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie z regulacjami Statutów Sołectw gminy 
Kowiesy mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i radę sołecką. Kadencja sołtysa i 
rady sołeckiej powołanych przez zebranie wiejskie trwa cztery lata. Wybór na nową kadencję odbywa 
się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez wójta w terminie 6 miesięcy od daty wyboru rady gminy. 
Zgodnie z § 20. ust 1.  Statutów Sołectw wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza w drodze uchwały 
rada gminy. Proponowany termin przeprowadzenia wyborów: 01 marca- 16 maja 2015 r., został 
pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady gminy na posiedzeniu w dniu wczorajszym. 
Realizując wykonanie uchwały wójt w drodze zarządzenia wyznaczy terminarz, miejsca i godziny 
zebrań w poszczególnych sołectwach. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na 2015 rok.   
Omówienia projektu dokonała pani Janina Powązka – inspektor UG, która wyjaśniła, że zgodnie z art. 
4' ust. 2 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest uchwalany 
corocznie przez radę gminy. Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisję 
rozwiązywania problemów alkoholowych, powoływaną przez wójta gminy w drodze zarządzenia. 
Ustawa wskazuje gminom źródło pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań -  opłatę za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata ta stanowi dochód gminy, który w 
całości przekazywany jest na realizację w/w  zadań. Pani Janina Powązka omówiła następnie treść 
programu stanowiącego załącznik do projektu uchwały. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii Gminy Kowiesy na rok 2014. Omówienia projektu dokonała pani Janina Powązka, która 
wyjaśniła, że art. 10 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę 
obowiązek prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Zadania w tym obszarze 
określa Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany przez radę gminy.   
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
 



Protokół z IV Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 30 stycznia 2015 roku 

8 

 

 
Ad. 12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci 
zamieszkałych na terenie gmin powiatu Skierniewickiego. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr 
wyjaśnił, że powiat Skierniewicki zatrudnia dziecinnych lekarzy psychiatrów, z  pomocy których 
korzystają dzieci z gminy Kowiesy. Z uwagi na to, konieczne jest częściowe pokrycie kosztów 
zatrudnienia w/w specjalistów. W związku z czym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie pomocy 
finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania własnego 
Powiatu, polegającego na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Kowiesy. Na podstawie uchwały 
zostanie zawarta umowa w sprawie udzielenia wzmiankowanej pomocy finansowej.  Wysokość dotacji 
to 1.680,00 zł. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wczorajszym posiedzeniu komisji 
rady gminy przez członków komisji biorących udział w posiedzeniu. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami. 

 
Ad.13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw 
nieruchomości stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. Pracownik ds. 
obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że nieruchomości położone w obrębach Kowiesy - działka 
oznaczona numerem ewidencyjnym  110/25 o pow. 0,0700 ha, stanowiąca własność Gminy Kowiesy 
na podstawie decyzji Wojewody  Skierniewickiego Nr G.IV.7228-1297/91  z dnia 16 kwietnia 1991 r. 
oraz  Paplin - działka oznaczona numerem  ewidencyjnym 377 o pow. 0,4800 ha, stanowiąca 
własność Gminy Kowiesy na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN.7723/P/4/3/2008/KS  z 
dnia 11 marca 2008 r., są dzierżawione przez osoby fizyczne na podstawie umów dzierżaw 
sporządzonych na okres do lat trzech, które wygasają z dniem 31 marca 2015 r. Dzierżawcy 
wnioskują o zawarcie kolejnych umów. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwała rady gminy jest 
wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 
umowy, których przedmiotem jest sama nieruchomość. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr 
nadmienił, że projekt uchwały uzyskał pozytywną akceptację członków komisji 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 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad.14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie  
nieruchomości  w drodze darowizny. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że Uchwała Nr 
XLIV/255/14 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 października 2014 roku w sprawie  wyrażenia zgody na 
przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny, dotyczyła nieodpłatnego przekazania nieruchomości 
położonych w  obrębie geodezyjnym Lisna, gm. Kowiesy, oznaczonych  jako działki ewidencyjne nr 
37/2 i nr 38/2. Właściciel działki nr 38/2 wystąpił z wnioskiem o przekazaniu nieruchomości w zamian 
za ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność gminy Kowiesy 
oznaczonej jako działka nr 30/5, wobec czego należy zmienić treść uchwały tj. uchylić  pkt 2 w §1.  
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad.15 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że zmiana wydatków budżetu dotyczy: 
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- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowościach: Wędrogów, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, część Kowies, część Lisnej i 
część Franciszkowa – 150.000,00 zł na przygotowanie inwestycji (mapy i projekt); będziemy składać 
wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w kolejnym okresie programowania z PROW /wysokość 
dotacji to 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz możliwość zwrotu podatku VAT z US/, 
-  zwiększenia wydatków na diety radnych w związku ze zmianą stawek – 20.000,00 zł, 
- zwiększenie wydatków na diety sołtysów – 10.000,00 zł, 
- remont drugiego lokalu socjalnego w budynku w Wymysłowie – 5.000,00 zł, 
 
Powyższe wydatki pokryte będą:  
- zwiększenie kwoty kredytu – 150.000,00 zł, 
- zwiększenie planu dochodów z opłat za wodę – 20.000,00 zł, 
- zwiększenie planu dochodów z opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 15.000,00 zł. 
 
Ponadto w dochody i wydatki budżetu wprowadza się kwotę 3.000 zł tytułem zwrotu nienależnie 
pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe /ta zmiana nie była omawiana w dniu wczorajszym na 
posiedzeniu komisji/. 
 
Ponieważ po rozliczeniu kasowym roku 2014 zostały wolne środki w wysokości 348.000,00 zł, to 
przeznacza się je na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
 
W dochodach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przenosi się do rozdziału 90002 w 
związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w tym zakresie z dniem 1 stycznia 2015 r. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad.16 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i 
wysokości diet radnym Gminy Kowiesy. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że ustalając 
zasady przysługiwania diet radnym i ich wysokości nie doprecyzowano kwestii diety 
przewodniczącego rady za udział w posiedzeniach komisji rady gminy. W poprzedniej kadencji 
przewodniczący nie był członkiem żadnej z komisji rady gminy. W tej kadencji, po zmianach składu 
osobowego stałych komisji przyjętych w drodze uchwał na poprzedniej sesji rady gminy, pani 
Przewodniczący jest członkiem komisji oświaty. Pracownik przypomniał, że wysokość zryczałtowanej 
diety miesięcznej przewodniczącego została zwiększona o 100 zł. Biorąc to pod uwagę proponuje się 
by przewodniczącemu będącemu członkiem komisji dieta za udział w posiedzeniu komisji nie 
przysługiwała. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami 
 
Ad. 17 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski wskazał na problem przebiegu wodociągu w 
miejscowości Franciszków – wodociąg będzie dochodził jedynie do wiaduktu kolejowego. 
 
Pan Wójt poinformował, że rozmawiał z panią A. Gwardyńską o kosztach ewentualnego przesyłu 
wody przez wiadukt i nie mamy jeszcze konkretnej informacji jak będzie to wyglądało ale będziemy ją 
mieli. 
Wiceprzewodniczący wskazał, że z tego co wie, przeprowadzenie wodociągu przez wiadukt będzie 
możliwe jeżeli wiadukt będzie nowy. 
Pan Wójt obiecał, że sprawa wodociągowania Franciszkowa będzie poruszona na zebraniu sołeckim. 
Na wczorajszym posiedzeniu komisji ustaliliśmy, że będziemy chcieli na zebraniach sołeckich posiąść 
informacje jak mieszkańcy poszczególnych miejscowości są zainteresowani tematem. 
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Wiceprzewodniczący stwierdził, że na to, czy ktoś jest zainteresowany wodociągiem czy nie, ma 
wpływ wysokość kosztów przyłącza wodociągowego. Radny zapytał o wysokość kosztów przyłącza. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że maksymalny koszt wynosi ok. 4 tys. zł.   
  
Ad. 18 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Sołtysi otrzymali: 

 informacje o szkoleniu nt. płatności bezpośrednich w dniu 10.02.2015r. w UG Kowiesy, 

 komunikat dla mieszkańców dotyczący obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, 
mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, wynikających z 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowiesy. 

 
Poproszono sołtysów sołectw: Borszyce-Wola Pękoszewska, Chrzczonowice, Stary Wylezin, Zawady, 
Michałowice, Jeruzal-Wólka Jeruzalska, Ulaski, Jakubów i Wędrogów o odebranie od pani Kierownik 
USC obwieszczeń dotyczących kwalifikacji wojskowej. Poinformowano również, że sołtysi 
zainteresowani informacją dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 
rolniczego są proszeni o zgłaszanie się w tej sprawie do pani Agnieszki Hyły. 
 
Sołtys Maciej Zieliński zapytał o rozbiórkę budynku, w którym zamieszkują p. Wacławek. 
Pan Wójt wyjaśnił, że termin rozbiórki budynku mamy wyznaczony do 30 kwietnia br. Są postulaty 
dotyczące drugiego lokalu w Wymysłowie i będzie on remontowany. Jeżeli nie uda nam się 
doprowadzić do wyprowadzenia się całej rodziny do zaproponowanego przez nas lokalu będziemy 
zmuszeni wystąpić na drogę sądową o eksmisję, w wyniku czego państwo ci mogą zostać w ogóle 
bez lokalu mieszkalnego.  
 
Nie zgłoszono więcej wniosków. 

 
Ad. 19 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknęła posiedzenie IV Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 15.15. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
  
 
 


