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P R O T O K Ó Ł V/2015 
 

z V Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 lutego 2015 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.30 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  13 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych –  nieobecni byli radni: Bartłomiej Matysiak i Andrzej 
Oktabiańczuk według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji 
uczestniczyli: Pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach,  Pani Ewa 
Pawlak – Kierownik GZO  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. 
 
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 13 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Kowiesy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność 

gminy Kowiesy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kowiesy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

realizację zadań inwestycyjnych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok.  
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2018. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zamknięcie obrad.  

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił pan Jarosław Pepka- Wójt Gminy, który wniósł o 
zdjęcie z porządku obrad punktu 12, z uwagi na to, że zmiana WPF nastąpi w drodze zarządzenia 
wójta. 
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Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 
radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 13 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Kowiesy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność 

gminy Kowiesy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kowiesy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

realizację zadań inwestycyjnych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok.  
12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad.  

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z IV Sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 
2015 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z IV Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. 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. 
 

Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1) Trwa budowa wodociągu dla Paplina, Paplinka, Chełmc, Lisnej i części Chrzczonowic. 31.01.br 

spotkałem się z mieszkańcami Lisnej i Paplinka w celu ustalenia jakie jest zainteresowanie 
przyłączeniem się do sieci wodociągowej. W miesiącu kwietniu zostaną zorganizowane dwa 
zebrania wiejskie, na których wykonawcy i geodeci zaprezentują swoje warunki cenowe; 
zarysował się problem w strażnicy OSP w Lisnej- przyłącze wodociągowe dla OSP zostanie 
wkalkulowane w kosztorys ewentualnej, przyszłej rozbudowy świetlicy i strażnicy OSP w Lisnej. 
Pan Wójt poinformował, że  Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej przygotował preferencyjny 
kredyt konsumencki „Dla Ciebie” z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy na terenie posesji 
zlokalizowanych w gminie Kowiesy, o który można będzie się ubiegać już od 1 marca br 
/obniżenie stopy oprocentowania o 4,5 p. proc. w stosunku do nominalnej stopy procentowej, 
czyli na 7,5%, prowizja 1%, wydłużenie okresu kredytowania do lat 5, maksymalna kwota kredytu 
to 50.000,00 zł/; 

2) W dniu 03.02. br na spotkaniu ze Starostą i Wicestarostą Powiatu Skierniewickiego udało mi się 
wynegocjować jednakowy, 30% udział gminy w  zadaniach inwestycyjnych dotyczących 
przebiegających przez nasz teren dróg powiatowych 1333E /odcinek Turowa Wola-Grzymkowice 
i odcinek w Chojnacie– wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni/ i 1330E 
w Paplinie /wykonanie dokumentacji projektowej/; 

3) 5.02 br została naprawiona kanalizacja w budynku Ośrodka Zdrowia – wymiana rury w piwnicy z 
uwagi na rozszczelnienie i brak możliwości udrożnienia odpływu do studzienki zewnętrznej /koszt 
1.000,00 zł/; 

4) 11.02. br odbyłem spotkanie z Burmistrzem Mszczonowa, które dotyczyło ewentualnych 
wspólnych inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie obu gmin.  
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Dzień wcześniej razem z Wiceprzewodniczącym Bogdanem Mioduszewskim dokonaliśmy 
lustracji w terenie naszej drogi gminnej w Ulaskach /utwardzonej destruktem/ i łączącej się z nią 
drogi w Adamowicach, należącej do gminy Mszczonów. Kilometrowy odcinek drogi należący do 
sąsiedniej gminy zostanie, jak zapewnił mnie Burmistrz Kurek, wyremontowany do maja br.  
W związku z rozpoczynającą się budową Aquaparku we Wręczy i mającym powstać w Szeligach 
parkingiem typu „Parkuj i jedź” /pociągi WKD mają dojeżdżać do tej stacji/ rozważane jest 
porozumienie w sprawie budowy dróg łączących nasze gminy relacji Borszyce-Powązki z 
dofinansowaniem ze „Schetynówki” /drogi łączą 2 województwa/; 

5) W ciągniku należącym do gminy dokonano wymiany filtrów i  olejów, zakupione zostały obciążniki 
po 150 kg na koła tylne za 2.060 zł.  

6) Do Zarządu Województwa Łódzkiego złożony został wniosek o dotację na budowę nawierzchni 
asfaltowej drogi gminnej Nr 115158E w Chrzczonowicach. Maksymalna kwota dofinansowania – 
60%. 

7) W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu rozbudowy i 
przebudowy Szkoły Podstawowej w Kowiesach: cena brutto – 71.340 zł. W dniu dzisiejszym 
została podpisana umowa z Firmą Budowlaną i Handlową p. B. Malec z Łodzi. Pozostałe oferty 
opiewały na wyższe kwoty: 

 ARCHIVISION Pracownia Projektowa Michał Krawczyk – 79.950,00 zł, 

 Firma mgr inż. Adam Jura – 79.839,18 zł, 

 BUDIKOM Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk – 100.860,00 zł, 

 PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Wojciech Bińczyk 
– 92.250,00 zł. 

8) Rysuje się problem realizacji inwestycji odwodnienia drogi w Wycince Wolskiej. Koszt I etapu 
zadania zaplanowany na ten rok to 92.000,00 zł. Według wartości kosztorysowej całkowity koszt 
zadania to 700.000,00 zł. 

9) Trwają prace remontowe na drugiej części budynku socjalnego w Wymysłowie. Wylana została 
podłoga, ale pojawił się problem ze  stropem; po ocenie inspektora nadzoru trzeba będzie podjąć 
decyzję co do dalszych działań. 

10) Do końca stycznia wszystkie punkty sprzedaży napojów alkoholowych złożyły oświadczenia o 
wartości sprzedaży i dokonały stosownych opłat, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

11) W dniu 03.02 br w naszym urzędzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Starostwa 
Powiatowego w sprawie organizacji Dożynek Powiatowych w dniu 23 sierpnia w Woli 
Pękoszewskiej; nasz planowany udział to około 20.000,00 zł. 

12) Na ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kowiesy na 2015 r. 
wpłynęła 1 oferta – Ludowego Zespołu Sportowego „MUSCADOR” z Woli Pękoszewskiej; 

13) Zakończyły się roczne zebrania sprawozdawcze z działalności OSP, które odbyły się 31.01. w 
OSP Lisna, 01.02. w OSP Wola Pękoszewska, 07.02. w OSP Turowa Wola, 14.02. w OSP 
Jeruzal i 21.02. w OSP Paplin. 

14) Zakończył się remont Sali Ślubów i biura Kierownika USC w Urzędzie Gminy Kowiesy.  
15) 30.01 miało miejsce spotkanie na gruncie w Jakubowie w związku z wznowieniem granic 

nieruchomości mieszkańca Gminy Biała Rawska, położonej w sąsiedztwie drogi stanowiącej 
własność naszej gminy. W wyniku czynności geodezyjnych  ustalono, że droga przebiega poza 
granicami działki- biegnie częściowo na działce osoby fizycznej. 

16) 04.02. na spotkaniu w świetlicy w Turowej Woli miało miejsce przekazanie kluczy i wyposażenia 
sali dla OSP. 

17) 05.02 miało miejsce podpisanie aktu notarialnego w sprawie ustanowienia służebności drogi 
koniecznej przez działkę nr 30/5 stanowiącą własność Gminy Kowiesy na rzecz właściciela działki 
nr 238 w obrębie Lisna.  

18) 05.02 - drugi przetarg na sprzedaż działki w Nowym Wylezinie dz. nr 35/5 o pow. 0,34 ha – cena 
15 300,00 zł; nikt nie przystąpił do przetargu  (po drugim przetargu w okresie do 6 m-cy mogą 
odbyć  się rokowania, w których cena może być obniżona do 40%). 

19) Na 13.02. br został ogłoszony przetarg na sprzedaż działki  w Zawadach nr 118/14 o pow. 0,8071 
ha – cena wywoławcza: 287 500,00 zł, nikt do przetargu nie przystąpił (drugi przetarg zostanie 
ogłoszony na dzień 26 marca 205 roku  - cena może być obniżona do 50 %). 

  
Wyjazdy i spotkania: 

1) 17.02. na sali konferencyjnej urzędu odbyło się spotkanie z Gminną Spółką Wodną, które 
dotyczyło planowanych zadań na bieżący rok; 
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2) 19.02 uczestniczyłem razem z panią Przewodniczącym Rady w uroczystej Sesji Rady Miasta 
Skierniewic w związku z obchodami 558 rocznicy nadania Skierniewicom praw miejskich.  

 
Na zakończenie pan Wójt poinformował o zleconym firmie brokerskiej „Modus” audycie w zakresie 
ubezpieczeń i zaprosił wszystkich obecnych na szkolenie dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i 
dobrowolnych skierowane do rolników i przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 9.03. o godz. 
10.00 w świetlicy OSP Jeruzal /sołtysi otrzymali program szkolenia do przekazania mieszkańcom/. 
 
Pan Wójt poprosił sołtysów o przekazanie mieszkańcom informacji o możliwości przekazania 1% 
podatku na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna 
Troska” /sołtysi otrzymali ulotki z nr KRS stowarzyszenia i określeniem celu szczegółowego/. 
  
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 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 
na nieruchomości stanowiącej własność gminy Kowiesy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że kwestia ustanowienia służebności gruntowej 
została zasygnalizowana na posiedzeniu komisji w styczniu a omówiona dokładnie na posiedzeniu 
komisji w dniu dzisiejszym. Dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2/2, 3, 4/1 i 4/2 
położonych w obrębie Lisna do 2012 roku istniał przejazd przez działkę nr 2/16, którą dzierżawiły 
osoby fizyczne od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. W 2012 roku działka została 
sprzedana a obecni właściciele nie wyrażają zgody na korzystanie z przejazdu.  Działka gminna nr 12, 
która stanowi geodezyjną drogę do tych nieruchomości jest nieprzejezdna, ze względu na liczne 
zadrzewienia. Ponowne urządzenie drogi  wiąże się z dużymi kosztami, a działka nr 5, która stanowi 
ciąg drogi nie została skomunalizowana. Z tego powodu dla w/w nieruchomości zasadne jest 
ustanowione nieodpłatnej służebność gruntowej polegającej na ustanowieniu prawa przejazdu i 
przechodu z wyjeżdżonego  pasa gruntu o szer. ok. 4,50 m i długości ok. 368 m  na działce nr 2/17 
stanowiącej własność gminy. Działka, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa stanowi 
las i obciążenie jej służebnością nie zmieni jej zagospodarowania. Jest to jedyny przejezdny dojazd do 
tych nieruchomości z drogi na działce nr 305 w obrębie Chełmce. Nieruchomości nr 2/2 i nr 3 
sąsiadują  bezpośrednio z działką nr 2/17, natomiast działki nr 4/1 i 4/2 nie są  położone w sąsiedztwie 
działki 2/17.  Działka nr 4/2 stanowi jedną nieruchomość z działką nr 3 i jest własnością  tych samych 
właścicieli. Natomiast dla działki 4/1 będzie ustanowiony przejazd przez tą nieruchomość (działki nr 3 i 
nr 4/2), na której właściciele nieruchomości ustanowią pomiędzy sobą służebność gruntową 
polegającą na prawie przejazdu i przechodu. W ten sposób ustanowiony przejazd przez działkę nr 
2/17 zapewni ciągłość drogi do  działek  pośrednio i bezpośrednio do niej  przylegających. Zgodnie z 
obowiązującymi Zasadami gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kowiesy 
zgoda rady gminy wymagana jest w przypadku nieodpłatnego obciążenia nieruchomości 
ograniczonymi prawami rzeczowymi.  
 
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. 
 
Na obrady przybyła pani Ewa Pawlak. 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność gminy Kowiesy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że działki o numerach ewidencyjnych: 275/1 o pow. 
0,1307 ha, 275/2 o pow. 0,1362 ha, 275/3 o pow. 0,1771 ha, 275/4 o pow. 0,1854 ha, 275/5 o pow. 
0,1489 ha, 275/7 o pow. 0,1552 ha, 275/8 o pow. 0,1600 ha położone  w obrębie Jeruzal, pochodzą z 
podziału działki nr 275 stanowiącej własność Gminy Kowiesy. Działki zostały wydzielone zgodnie z 
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy z przeznaczeniem 
terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Nie przewiduje się 
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zagospodarowania działek na rzecz gminy lub jej jednostek organizacyjnych, stąd Wójt Gminy 
Kowiesy proponuje przeznaczenie działek do sprzedaży w drodze przetargu. Uzyskany dochód ze 
sprzedaży działki zasiliłby budżet gminy do realizacji planowanych inwestycji. W oparciu o ceny 
sprzedaży na rynku nieruchomości  przewiduje się, że wartość działek przekroczy kwotę 5 000,00 zł, 
stąd zgodnie z §5 pkt 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Kowiesy, zgoda Rady Gminy jest wymagana na zbycie przedmiotowych nieruchomości. 
  

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 uchwały w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kowiesy. 
Omówienia projektu dokonała pani Ewa Pawlak- Kierownik GZO wyjaśniając, że zmiana ustawy o 
systemie oświaty, która  weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadza jednolite zasady 
rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego. Zgodnie z zapisami ustawy do przedszkoli publicznych lub innych form 
wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy. W 
przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w tych placówkach przeprowadza się 
postępowanie rekrutacyjne. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
łącznie następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria te zostały ściśle określone w ustawie i mają jednakową wartość punktową. 
Gdy po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dana placówka nadal 
dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, dla którego 
kryteria wraz z liczbą punktów określa organ prowadzący. W projekcie uchwały zostały określone 
kryteria dotyczące przyjęcia kandydatów do oddziałów przedszkolnych wraz z następującą liczbą 
punktów: 
1) dziecko, którego rodzeństwo  uczy się w szkole  - 2 punkty; 
2) dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni pracują zawodowo – 2 punkty; 
3) dochód na osobę w rodzinie dziecka - od 0 do 2 punktów, przy czym: 
      a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013 r.  poz. 1456,        
z późn. zm.) – 2 punkty, 
      b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100%  ale mniejszej lub równej 200% 
kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych          
(Dz. U z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) – 1 punkt, 
       c) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 200% kwoty, o której mowa w art. 5          
ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013 r.  poz. 1456, z 
późn. zm.) – 0 punktu, 
4) dziecko zamieszkuje w odległości do 8 km od szkoły – 2 punkty. 
 
W przypadku gdy szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami do przyjęcia kandydatów do oddziałów 
przedszkolnych zamieszkałych poza terenem gminy, postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się 
analogicznie jak w przypadku kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. 
Przewodniczący Rady zapytała, czy ostanie z kryteriów dotyczy miejsca zamieszkania czy miejsca 
zameldowania? 
Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że chodzi o faktyczne miejsce zamieszkiwania dziecka. 
 
Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 radnych 
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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 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że w związku z realizacją budowy 
wodociągu w Paplinie, Paplinku, Chełmcach, Lisnej i części Chrzczonowic istnieje możliwość 
uzyskania dotacji w kwocie 125.760 zł na to zadanie. Otrzymanie dotacji jest warunkowane 
zaciągnięciem pożyczki. Pożyczka jest zaciągana na okres 6 lat z 6 miesięcznym okresem karencji w 
spłacie. 
 
Radna Dorota Powązka zapytała o wysokość oprocentowania pożyczki. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że oprocentowanie pożyczki wyniesie 2,5% w skali roku. 
 
Radni nie mieli więcej pytań 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.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na realizację zadań inwestycyjnych. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, 
która wyjaśniła, że pomoc finansowa w łącznej kwocie 142.876,00 zł zostanie udzielona w formie 
dotacji celowej na realizację trzech zadań inwestycyjnych: 
- przebudowy drogi powiatowej relacji Turowa Wola – Grzymkowice do wysokości 30% kosztów 
realizacji zadań wynikających z wartości po przetargu, nie więcej niż 106.269,00 zł, 
- przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Chojnata do wysokości 30% kosztów realizacji zadań 
wynikających z wartości po przetargu, nie więcej niż 30.667,00 zł, 
- wykonanie projektu na przebudowę drogi w miejscowości Paplin do wysokości 30% kosztów 
realizacji zadań wynikających z wartości po przetargu, nie więcej niż 5.940,00 zł. 
 
Radny Mieczysław Trukawka zwrócił uwagę, że należałoby wynegocjować nawierzchnię asfaltową w 
dwóch pierwszych zadaniach a nie zrobienie takiej struktury jaka została wykonana na drodze 
powiatowej z Łajszczewa do Jeruzala. 
Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego wskazała, że gdyby mowa była o nakładce 
asfaltowej to wysokość 30% partycypacji gminy przekroczyłaby znacznie całkowity koszt zadania w 
obecnym kształcie i nie wiadomo czy rada gminy by się na to zgodziła. Radna też wolałaby, żeby 
mowa była o nawierzchni asfaltowej. Od początku była mowa o powierzchniowym utwardzeniu 
nawierzchni drogi w Turowej Woli i w Chojnacie. Wszystkie planowane w tym roku inwestycje drogowe 
powiatu nie przewidują nakładek asfaltowych /brak możliwości realizacji w tym roku inwestycji 
drogowych z PROW/. Radna zapewniła, że jedynie w przypadku drogi w Paplinie, co do której w 
kosztach dokumentacji projektowej partycypujemy w wysokości 30%, będzie nakładka asfaltowa. 
Wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogi w Turowej Woli i w 
Chojnacie wystarczy na parę lat. Nas i powiat jest na to w tej chwili stać.  
Radny Janusz Brzeziński zapostulował, żeby wykonanie powierzchniowego utwardzenia dróg miało 
miejsce w miesiącach letnich a nie na jesieni. 
Przewodniczący Rady wskazała, że podobna nakładka jest na drodze z Woli Pękoszewskiej do 
Kowies i dobrze się sprawdza. 
 
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. 
 
Ad. 11 
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 budżetu dotyczy: 
- wprowadzenia dotacji dla powiatu na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 142.876 zł, 
- zwiększenia planu na wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy szkoły w Kowiesach  - 25.000 zł, 
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- zwiększenia planu na promocję gminy – 10.000 zł /na dożynki, konieczność zawarcia porozumień/, 
- zwiększenia dochodu z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 57.723 zł oraz zmian w zakresie 
dotacji na zadania z pomocy społecznej. 
Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu a co za tym idzie zwiększenie kredytu do 
kwoty 1.004.984 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. 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 interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radna Iza Wieczorek wniosła o dokończenie inwestycji oświetlenia ulicznego w Wędrogowie poprzez 
budowę oświetlenia przy drodze powiatowej z Kowies do Paplina na odcinku do lasu, na tzw. Kolonii 
Wędrogowskiej przy drodze na działkach nr 25 i 7/3 oraz po drugiej stronie trasy przy drodze na 
działce nr 85 /nowo powstałe posesje/; 
Pan Wójt obiecał zrobić rozeznanie co do kosztów ewentualnej inwestycji.  
 
Radna Barbara Białek poparła wniesiony na poprzedniej sesji wniosek pana Zbigniewa Figata - 
Dyrektora NZOZ „Judyta”, o przeprowadzenie rozmów w kwestii obniżenia czynszu za wynajem lokalu 
w Ośrodku Zdrowia w zamian za poszerzenie dostępności do badań profilaktycznych dla 
mieszkańców gminy. 
Pan Wójt poinformował, że pismo w sprawie zmniejszenia wysokości czynszu już wpłynęło do urzędu. 
Przewodniczący Rady zapytała, czy jest w tym piśmie deklaracja co do badań profilaktycznych dla 
mieszkańców gminy? 
Pan Wójt wyjaśnił, że nie. 
Radna Barbara Białek poprosiła o przeprowadzenie rozmów w tym temacie, by zapoznać się z 
kwestią o jakie badania profilaktyczne by chodziło. 
 
Radna Barbara Kowalska wskazała na potrzebę urządzenia oświetlenia ulicznego z Turowej Woli do 
Michałowic. 
 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski wskazał na potrzebę urządzenia oświetlenia ulicznego 
w Zawadach koło p. sołtys na istniejących słupach i przy drodze powiatowej przed lasem /2 nowo 
wybudowane posesje/; Wiceprzewodniczący nadmienił, że jest to jego własna inicjatywa, mieszkańcy 
Zawad nie zgłaszali się do niego w tej sprawie.  
 
Radna Dorota Powązka wniosła o realizację II etapu budowy oświetlenia ulicznego w Chojnacie przy 
drodze powiatowej od skrzyżowania przy punkcie skupu owoców do istniejącej linii, jak również 
poprosiła o interwencję pana Wójta u wykonawcy wiaduktu w Chojnacie w kwestii naprawy drogi przed 
wiaduktem /zniszczona nawierzchnia – doły i można urwać zawieszenie/; 
 
Radny Andrzej Krajewski zapytał o inwestycję mającą powstać w Chrzczonowicach na terenie 
byłego GAP-u - na czym będzie ta inwestycja polegała? Właściciele nieruchomości rozpoczęli już 
prace związane z ogrodzeniem i porządkowaniem terenu. Mieszkańcy Chrzczonowic pytają czy 
będzie jakieś zebranie informacyjne dotyczące tej inwestycji.  
Pan Wójt wskazał, że nie jest mu znany dokładnie stopień zaawansowania prac podjęty przez 
inwestora. W tym tygodniu do urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 
drzew na nieruchomości. Tak jak było wiadomo już w sierpniu ubiegłego roku w Chrzczonowicach ma 
powstać zakład biodegradacji odpadów i produkcji pelletu. Pan Wójt zapewnił, że kiedy zostaniemy 
zaznajomieni z tym, co konkretnie ma powstać na nieruchomości i kiedy, zebranie z mieszkańcami 
zostanie przeprowadzone.  
Radny Andrzej Krajewski wskazał na konieczność poprawy nawierzchni drogi w Chrzczonowicach. 
Droga będzie przebudowywana w tym roku ale na dzień dzisiejszy należy w sposób doraźny /np. 
gruzem/ poprawić jej nawierzchnię z uwagi na bardzo duże ubytki /doły/ i fakt, że jeździ tamtędy 
autobus szkolny.  
Pan Wójt obiecał wziąć to pod uwagę. 
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Radny Janusz Brzeziński odniósł się do wypowiedzi pana Wójta co do przedmiotu działania zakładu 
w Chrzczonowicach – w sierpniu była mowa o mającej powstać tam przetwórni owoców a nie 
kompostowni i miała być poszerzona droga wiodąca do przetwórni. 
Pan Wójt wyjaśnił, że na podstawie daty rejestracji dokumentacji zorientuje się, kiedy sprawa 
dotycząca powstania zakładu biodegradacji odpadów w Chrzczonowicach wpłynęła do urzędu. 
Radny Janusz Brzeziński zapytał, czy my jako samorząd nie mamy żadnej możliwości, żeby 
zablokować tą inwestycję? 
Pan Wójt wskazał, że jedynie przy udziale fundacji o przedmiocie działania z zakresu ochrony 
środowiska byłoby to możliwe. Ale nie wiemy czy ta firma również nie działa razem z jakąś fundacją, 
która wspiera ich działania. 
Radny zapytał, jaki procentowo jest postęp prac obecnie realizowanego wodociągowania gminy i 
kiedy mają się one zakończyć? 
Pan Wójt wyjaśnił, że zostało wykonane ok. 60% zadania, prace muszą zakończyć się do 20 maja br.  
 
Radny Wiktor Machałowski odniósł się do kwestii problemów z budynkiem socjalnym w Wymysłowie 
- budynek był remontowany, był wymieniany cały dach, teraz wali się sufit to jak ktoś to odebrał? 
Radny Janusz Brzeziński zwrócił uwagę, że dach został wymieniony na całości budynku ale remont 
dotyczył tylko jednej jego części – tej, która miała być przeznaczona do zamieszkania. Radny 
nadmienił, że z uwagi na koszty przy planowaniu tej inwestycji zdecydowano się na remont tylko 
jednej części z przeznaczeniem na lokum dla mieszkańców budynku w Kowiesach. I radni o tym 
wiedzieli. A że teraz wyszło, że osoby te nie chcą się przeprowadzić, to już inna sprawa.  
Pan Wójt wskazał, że w względem tych państwa zostanie uruchomiona  procedura eksmisji sądowej. 
To jakie osoby te mają podejście do przeprowadzki to wszyscy wiedzą. Ciągle mają jakieś roszczenia i 
wymagania dotyczące zwiększenia standardów mieszkania a mieszkańcy gminy skutecznie im w tym 
pomagają służąc pomocą przy redagowaniu pism kierowanych do urzędu i w ocenie stanu budynku. 
Państwo radni wyraziliście zgodę na przeznaczenie kwoty 5 tys. zł na remont drugiej części budynku 
w Wymysłowie. Nasz pracownik w ramach godzin pracy zerwał istniejącą podłogę. Okazało się, że 
jest pod nią piwnica na głębokość 1,5 m i wykonawca musiał ją zabezpieczyć, zasypać piachem a 
potem zrobił wylewkę. Ruszył też strop, który wisiał nad oknem i okazało się, że belka się urwała ze 
ściany bo była już tak zmurszała. Po ocenie inspektora nadzoru trzeba będzie podjąć decyzję co do 
dalszych działań. 
Radny Janusz Brzeziński stwierdził, że lokatorzy budynku w Kowiesach i tak tam nie przejdą. 
Przewodniczący Rady poinformowała, że była świadkiem rozmowy, jak jeden z lokatorów budynku 
socjalnego w Kowiesach  zażyczył sobie, żeby w nowym lokum została urządzona łazienka 4mx4m.  
Radna Iza Wieczorek wskazała, że z uwagi na fakt posiadania źródeł utrzymania to tym osobom 
lokum w zasadzie się nie należy. To, że chcemy ich tam przenieść to jest tylko nasza dobra wola.  
Radny Andrzej Krajewski zwrócił uwagę na to, że mogą być inne osoby zainteresowane 
zamieszkaniem w lokalu w Wymysłowie. 
Radna Iza Wieczorek stwierdziła, że jeżeli lokatorzy się nie przeprowadzą to będziemy mieli 
wyremontowany budynek socjalny dla innych.  
Pan Wójt nadmienił, że nadmiar wszystkiego osoby te wchodzą na teren i robią szkody- okno było 
wstawione i zapiankowane a oni podobno poszli tam i zrobili dziurę.  
 
Radny Andrzej Krajewski zapytał, dlaczego zebrania dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad 
sołeckich będą odbywać się nie u sołtysów a w świetlicach i na sali konferencyjnej urzędu? Radny 
wyraził wątpliwość co do uzyskania wymaganej frekwencji, jeżeli zebranie jest poza sołectwem.  
Pan Wójt wyjaśnił, że taka jest praktyka w innych gminach m.in. w Gminie Puszcza Mariańska. Nasze 
świetlice i strażnice były remontowane ze środków zewnętrznych i musimy wykazać, że służą one 
społeczności lokalnej a nie są jedynie udostępniane pod wynajem na uroczystości typu chrzciny, 
urodziny i inne. Pan Wójt nadmienił, że zebrania dla mieszkańców sołectw, które nie mają świetlicy są 
przewidziane w pobliskiej miejscowości, w której jest świetlica lub w UG. 
Sołtys Chrzczonowic Marzena Matuszewska zapewniła, że mieszkańcy tej miejscowości wiedzą o 
zebraniu na sali konferencyjnej i deklarują uczestniczenie w nim. 
Sołtys Paplinka Aldona Połosak poprosiła o zmianę miejsca zebrania ze świetlicy w OSP Paplin do 
świetlicy w OSP Lisna /bliższa odległość/. 
Pan Wójt obiecał, że miejsce zebrania zostanie zmienione. 
 
Radny Cezary Żukowski zapytał, czy ma tak jak poprzednicy wymieniać listę życzeń czy przedstawić 
ją na zebraniu sołeckim? Bo dużo jest do zrobienia na Nowym Lindowie i w Budach Chojnackich - 
droga na Budach Chojnackich na działce nr 2, odwodnienie w Budach Chojnackich, drogi na Nowym 
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Lindowie na działkach nr 11, 16/3, 131, 34/1 i 27/6. Można wymieniać długo, mówimy o dużych, 
milionowych inwestycjach a tu są sprawy proste. 
 
Przewodniczący Rady wskazała, żeby na zebraniach sołeckich sygnalizować potrzeby mieszkańców. 
 
Nie zgłoszono więcej interpelacji i zapytań. 
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pani Ewa Pawlak podziękowała radnym, którzy głosowali za uchwałą w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na realizację zadań inwestycyjnych. Radna nadmieniła, że nie 
wyobraża sobie jak można glosować przeciwko inwestycjom na swoim terenie. To nie były inwestycje 
zaplanowane w budżecie powiatu na ten rok, one zostały wprowadzone do budżetu w dniu 
dzisiejszym. Ale żeby mogły zostać tam wpisane to z budżetu musiały zostać usunięte inne inwestycje 
z innych gmin, co też wzbudzało kontrowersje. Nie jest ważne czy jeździmy po drogach gminnych czy 
powiatowych ważne by były to drogi dobre. Te dwa pierwsze odcinki drogi, której dotyczy uchwała, 
mają - zdaniem specjalistów - na tyle dobrą podbudowę poboczy, że kwalifikują się na to 
powierzchniowe utwardzenie nawierzchni.  
 
Pani Ewa Pawlak przekazała panu Wójtowi i sołtysom zaproszenia na uroczystości z okazji Dnia 
Sołtysa w dniu 10.03. br organizowane przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach. 
 
Sołtys Elżbieta Adamczyk zwróciła się do Wójta o przesunięcie godziny zebrania wiejskiego dla 
przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chełmc w związku z przypadającymi w 
tym samym dniu uroczystościami Dnia Sołtysa. 
Pan Wójt zapewnił, że przychyli się do tego wniosku. 
 
Sołtys Bolesław Wacławek zasygnalizował konieczność naprawy pobocza odcinka drogi powiatowej 
w Woli Pękoszewskiej od mostka do skrzyżowania. Sołtys zwrócił się do radnej powiatowej o 
przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Przedmiotowym odcinkiem drogi poruszają się piesi – 
głownie dzieci- z uwagi na brak pobocza muszą korzystać z jezdni. Te 30 m koło mostku powinno 
zostać koniecznie naprawione. Jeżeli nie zostanie to trzeba będzie ustawić znak ograniczający 
prędkość.  
Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że na wskazanym odcinku drogi była już ekipa ze starostwa i miały 
miejsce oględziny i drogi i mostku /urwana rura przepustowa/. Kierownika Wydziału Dróg nie ma w tej 
chwili w pracy /absencja chorobowa/ ale radna obiecała skontaktować się z osobą go zastępującą by 
jutro ktoś na miejsce przyjechał. Te parę metrów pobocza trzeba będzie zabezpieczyć.  
 
Radny Cezary Żukowski odniósł się do faktu wstrzymania się od głosowania nad przyjęciem uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na realizację zadań 
inwestycyjnych przez pana radnego Zbigniewa Pawlak. Radny wskazał, że nie należy się temu dziwić, 
jest to forma protestu, bo za takie kwoty przeznaczone na te zadania musimy być przygotowani, że nie 
będą to dobre drogi. Nie wiadomo kto będzie te drogi wykonywał i jak. Może się zdarzyć, że za duże 
pieniądze zostanie wykonana byle jaka droga i powiat po raz kolejny przez dwie kadencje do tej drogi 
już nie podejdzie. Radny wskazał, że pan Kierownik Marian Stasik podkreślał, że drogi Turowa Wola-
Grzymkowice i Huta Zawadzka-Biała Rawska mają znaczenie strategiczne dla powiatu /przelotowość 
600 i 2000  samochodów na dobę/. Radny wskazał na kwestię wykonania dróg  i podał dla przykładu, 
że w Jakubowie odcinek 600 m drogi gminnej jeszcze na gwarancji się już „sypał”.  
 
Radny Janusz Brzeziński odniósł się do kwestii wniosku właścicieli nieruchomości w 
Chrzczonowicach po GAP-ie o wycinkę drzew. Nie jest w naszym interesie ułatwianie im działań. 
Drzewa są zdrowe, wycinka kasztanowców przy naszej drodze była brana pod uwagę, gdy mówione 
było o przetwórni a nie kompostowni.  
 
Przewodniczący Rady odniosła się do wypowiedzi radnego Cezarego Żukowskiego, podkreślając, że 
Starostwo dało nam możliwość wyboru albo partycypujemy w kosztach inwestycji drogowych powiatu 
na naszym terenie albo nie mamy nic. Inne gminy z terenu powiatu też były zainteresowane 
inwestycjami na ich terenie. Na nakładkę asfaltową nas i powiatu w tej chwili nie stać.  
Radny Zbigniew Pawlak zauważył, że 1 km asfaltu kosztuje 400 tys. zł. 
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Radny Mieczysław Trukawka wskazał na przychylność Starosty, bo partycypujemy w zadaniach w 
wysokości 30% a nie jak inne gminy w 50%. Radny wskazał na duże znaczenie drogi w Paplinie i na 
trudności z mijaniem się dwóch pojazdów na niektórych jej odcinkach. Jeżeli będzie na tej drodze 
nakładka to musimy się za tym opowiedzieć.  
Przewodniczący Rady zauważyła, że na naszych drogach też kładziemy destrukt /kwestie finansowe/. 
Nasze zgłaszane do starostwa problemy w zakresie dróg są w miarę na bieżąco realizowane. 
Pan Wójt poinformował o mającym mieć miejsce w najbliższym czasie spotkaniu z panem 
Kierownikiem Marianem Stasikiem w kwestii projektu przebudowy drogi powiatowej w Paplinie – 
projekt będzie dotyczył odcinka drogi  od p. sołtys w kierunku Paplina a nie jak zakładano pierwotnie 
od skrzyżowania z drogą na Pękoszew. 
 
Radna Iza Wieczorek zasygnalizowała konieczność naprawy drogi gminnej w Kowiesach na osiedlu 
przy zjeździe na drogę powiatową – duże ubytki w nawierzchni.  
 
Radny Cezary Żukowski ponownie odniósł się do mających być realizowanych zadaniach 
inwestycyjnych powiatu wskazując na kwestię wykonawstwa inwestycji – wskazując na możliwość 
wykonania inwestycji nie przez wykonawcę a przez podwykonawców, co może skutkować wątpliwą 
jakością wykonania. 
 
Sołtys Karolina Banacka wskazała na ubytki w nawierzchni drogi w Wędrogowie łączącej drogę 
dojazdową koło Stacji Kontroli Pojazdów z drogą powiatową. 
Pani Ewa Pawlak poinformowała, że zgłoszenie co przedmiotowej drogi otrzymała w dniu 
wczorajszym – dziś już droga została poprawiona.  
Sołtys Karolina Banacka zasygnalizowała konieczność uzupełnienia destruktem nawierzchni drogi 
gminnej Lisna-Paplinek i wyrównania nawierzchni drogi w Lisnej na działce nr 29 – wykonawca 
wodociągu wysypywał ziemię na drogę i dysponując jedynie koparką nie był w stanie całej jej zgarnąć. 
Pan Wójt wyjaśnił, że przetargi na równanie dróg i na dostawę destruktu na drogi zostaną w 
najbliższym czasie ogłoszone.  
Sołtys zapytała również czy gmina dofinansowuje przydomowe oczyszczalnie ścieków? 
Pan Wójt udzielił odpowiedzi negatywnej. 
 
Pani Przewodniczący wskazała, że powrócimy do dobrej praktyki z lat ubiegłych – zostanie powołana 
komisja drogowa i dokona wiosną objazdu naszych dróg.  
 
Na obrady przybył mieszkaniec Ulasek. 
Mieszkaniec przedstawił problem zamkniętej szlabanem drogi z Chojnaty do Ulasek wiodącej przez 
las, która, jego zdaniem, nie jest drogą Lasów Państwowych tylko państwową. Droga ta była 
użytkowana od wieków – jeździło się nią i rowerami i końmi i traktorami, do kościoła i na cmentarz. 
Przewodniczący Rady zapytała ile osób korzysta z tej drogi? 
Mieszkaniec odparł, że dużo osób - mieszkańcy Ulasek i Bud Chojnackich.  
Przewodniczący Rady zasygnalizowała, że podobna sytuacja miała miejsce w przypadku drogi w 
Wólce Jeruzalskiej, o której udostępnienie mieszkańcom gminy występowaliśmy do nadleśnictwa i 
zwróciła się do sołtysów Ulasek i Bud Chojnackich o zajęcie stanowiska, czy droga ta jest 
mieszkańcom tych miejscowości niezbędna.  
Sołtys Ulasek Henryk Majewski stanął na stanowisku, że nie ma nic przeciwko udostępnieniu tej 
drogi. 
Przewodniczący Rady poinformowała mieszkańca Ulasek, że zostanie wystosowane do Nadleśnictwa 
pismo w tej sprawie. 
Pan Wójt zapewnił, że zapytanie w przedmiotowej kwestii zostanie skierowane do Nadleśnictwa LP.  
 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych do dnia 30 kwietnia i poprosił o zgłaszanie się radnych i sołtysów do pracownika ds. 
finansowo-księgowych po odbiór PIT-ów.  
  
Radni i sołtysi otrzymali do wypełnienia ankietę z LGD „Kraina Rawki’ dotyczącą zakresu nowej 
Strategii Rozwoju Lokalnego stowarzyszenia. 
 
Nie zgłoszono więcej wniosków. 
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Ad. 19 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknęła posiedzenie V Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.30. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
  
 
 

 


