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P R O T O K Ó Ł VI/2015 
 

z VI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 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: Andrzej Oktabiańczuk i Zbigniew Pawlak 
według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji uczestniczyli: Pani 
Maria Cygan – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu 
Skierniewickiego, asp. szt.  Jarosław Małkus – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Bolimowie, Pani 
Anna Sikorska – Dyrektor GBP w Kowiesach 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 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. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych sołtysów sołectw gminy Kowiesy.  
6. Informacja  Wójta o działalności między sesjami. 
7. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Bolimowie o stanie bezpieczeństwa gminy 

Kowiesy w 2014 roku. 
8. Przedstawienie sprawozdań z realizacji: 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy w 
2014 roku, 
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy w 2014 roku. 

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w 2014 
roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy na 2015 rok.  

11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Zamknięcie obrad. 
 
Nikt nie wniósł o zmianę porządku. 
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Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z V Sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 
2015 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z V 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 
W następnym punkcie zgodnie z §12 ust. 1 Statutów Sołectw  11 nowo wybranych sołtysów złożyło 
ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako sołtys pracować dla dobra i pomyślności 
swojego sołectwa i gminy, działać zawsze zgodnie z prawem, rzetelnie reprezentować swoich 
wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania powierzonych mi 
zadań”. 
Pani Przewodniczący pogratulowała wyniku wyborów nowo wybranym sołtysom. 
 
Na posiedzenie przybyło 3 z 5 sołtysów kadencji 2011-2015, którzy nie zostali wybrani ponownie 
sołtysami. 
Pani Przewodniczący Rady w imieniu Rady Gminy Kowiesy i Wójta Gminy Kowiesy wręczyła 
przybyłym byłym sołtysom pisemne podziękowania za duży wkład pracy na rzecz rozwoju gminy, 
zaangażowanie w życiu lokalnej społeczności oraz udział w tworzeniu otaczającej nas rzeczywistości.  
Podziękowania za dotychczasowe pełnienie funkcji sołtysa wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności 
w imieniu własnym i wszystkich pracowników urzędu złożyła również pani Sekretarz. 
 
Ad. 6 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami.  
Pani Przewodniczący wyjaśniła, że obowiązki służbowe /uczestnictwo w spotkaniu w Urzędzie 
Marszałkowskim/ spowodowały, że pan Wójt jest nieobecny na dzisiejszej sesji. W związku z tym 
informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym została przedstawiona na wczorajszym 
posiedzeniu komisji. 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to przedstawienie Informacji Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Bolimowie o stanie 
bezpieczeństwa gminy Kowiesy w 2014 roku. 
Pan asp. szt. Jarosław Małkus na wstępie przypomniał, że jest Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 
w Bolimowie od 23.07.2014 r., dzielnicowym obsługującym teren gminy Kowiesy jest sierż. szt. Jakub 
Machaj, który wcześniej pracował na posterunku w Kowiesach i zna teren bardzo dobrze, punkt 
przyjęć interesantów jest czynny dwa razy w tygodniu w poniedziałek w godz. 9.00- 10.00 i w czwartek 
w godz. 15.00-16.00. Numer telefonu służbowego dzielnicowego jest niezmienny od lat i dostępny na 
informacji dotyczącej godzin przyjęć w punkcie obsługi interesantów. 
 
Następnie pan Kierownik przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa gminy w 2014 roku w 
porównaniu do roku 2013 /załącznik nr 3 do protokołu/. 
Radni nie mieli żadnych pytań co do przedstawionej informacji wobec czego Pani Przewodniczący 
przeszła do kolejnego punktu obrad. 
 
Ad. 8 
W tym punkcie pani Janina Powązka- inspektor UG przedstawiła sprawozdania z realizacji  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy w 2014 
roku /sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu/ i Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Kowiesy w 2014 roku /sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu/. 
Radni nie mieli żadnych pytań co do przedstawionych sprawozdań. 
Pani Przewodniczący stwierdziła, że sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia w świetlicach jak również 
uczestnictwo w programach profilaktycznych to alternatywna możliwość spędzania wolnego czasu 
przez dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Kowiesach w 2014 roku. Ponieważ radni w materiałach na sesję otrzymali pełną treść sprawozdania 
/załącznik nr 6 do protokołu/ pani Dyrektor przedstawiła pokaz slajdów obrazujący najważniejsze dane 
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dotyczące struktury czytelnictwa, księgozbioru, sprzętu jakim dysponuje biblioteka oraz dane 
dotyczące realizowanych projektów i najważniejszych wydarzeń z działalności biblioteki w 2014 r.  
Radni nie mieli żadnych pytań co do przedstawionych informacji. 
Przewodniczący Rady stwierdziła, że jest pod wrażeniem różnorodności form działalności biblioteki. 
 
Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy na 2015 rok. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia  21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) zapewnienie opieki bezdomnych 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Na podstawie art. 11a cytowanej 
ustawy rada gminy przyjmuje, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wprowadzenie w życie 
zaproponowanych w Programie działań ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na 
terenie Gminy Kowiesy oraz zapewnienia im odpowiedniej opieki. Dzięki tym działaniom zwiększy się 
także poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania: 

1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Skierniewicach; 
2) Fundacji „Lex Nova”, – organizacji  społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt; 
3) Dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Kowiesy:  

 Koło Łowieckie nr 3 „ŁOŚ”,  

 Koło Łowieckie nr 5 „GOSPODARZ”,  

 Koło Łowieckie nr 108 „BÓBR”,  

 Koło Łowieckie nr 16 „ODYNIEC”. 
 
Projekt został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach oraz Koło 
Łowieckie nr 5 „GOSPODARZ”. Pozostałe podmioty nie wypowiedziały się w ustawowym terminie 21 
dni, co zgodnie z art. 11a ust. 8 cytowanej ustawy uznaje się za akceptację Programu. 
Następnie pracownik przedstawił treść Programu. 
Radny Janusz Brzeziński zapytał o dzienny koszt utrzymania psa w schronisku? 
Pai Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z umową płacimy 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; 10,00 zł netto płacimy za każdy dzień pobytu w schronisku psa z Gminy Kowiesy 
będącego szóstym i każdym następnym zwierzęciem. Opłata ta jest naliczana do momentu zrównania 
stanu zwierząt do 5 szt. Kwota brutto to 12,30 zł. 
Radny Janusz Brzeziński zauważył, że dzieciom w szkole obiad dajemy za 2 zł a jest to o wiele mniej 
niż kosztuje dobowe utrzymanie psa w schronisku. 
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. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
 
Pani Przewodniczący przedstawiła pismo Dyrektora NZOZ „Judyta” w sprawie obniżenia czynszu 
najmu lokali w Ośrodku Zdrowia umotywowane mniejszą liczbą zdeklarowanych pacjentów niż 
zakładano /2200 a nie 2500/. Na wczorajszym posiedzeniu komisji radni nie przychylili się do wniosku 
w kwestii obniżenia czynszu. Wnioskodawca wniósł również o możliwość rozliczenia planowanego na 
zalecenie Sanepidu remontu lokali w kwocie czynszu. 
Radna Barbra Kowalska wyraziła opinię, że w takim wypadku każdy wynajmujący wnosiłby o 
zaliczenie kosztów remontu na poczet czynszu. 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski podniósł, że należałoby się odnieść do zapisów umowy 
najmu. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że czymś innym jest remont dotyczący struktury budynku np. wymiana okien 
a czym innym remont mający na celu przystosowanie lokali do wymogów dla lokali placówek 
świadczących usługi zdrowotne. 
Radna Barbara Kowalska wskazała, że stowarzyszenie prowadzące szkołę niepubliczną w Turowej 
Woli remont zalecony przez Sanepid wykonywało na swój koszt. 
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Pani Sekretarz wyjaśniła, że jest to zupełnie inna sytuacja – w przypadku szkoły w Turowej Woli 
mamy nieodpłatną umowę użyczenia.  
 
Radny Mieczysław Trukawka zapytał o termin przeglądu drogi powiatowej w Jeruzalu. 
Pani Ewa Pawlak – radna powiatu skierniewickiego, wyjaśniła, że przegląd gwarancyjny drogi będzie 
miał miejsce w miesiącu kwietniu. Wczoraj miał miejsce przegląd dróg powiatowych na naszym 
terenie przeprowadzony przez pana Kierownika M. Stasika.  
Radny wskazał na konieczność poprawy wykonanej nawierzchni drogi powiatowej w Jeruzalu. 
Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że nawierzchnia drogi nie zasklepiła się i podlega rozjeżdżaniu bo nie 
była jeszcze wystawiona na działanie wysokich temperatur. Nie zrozumiała dla radnej jest często 
przez niektórych mieszkańców wyrażana opinia, że nawierzchnia drogi jest w gorszym stanie niż była 
przed remontem. 
 
Radna Dorota Powązka wniosła o wykonanie naprawy nawierzchni  dróg w Chojnatce przez wieś do 
drogi powiatowej w Starym Wylezinie i od skrzyżowania w stronę Michałowic. 
Pani Sekretarz przypomniała, że na wczorajszym posiedzeniu komisji powołana została kom isja 
drogowa, która dokona przeglądu dróg na terenie gminy i wskaże, które drogi powinny być 
naprawione. 
 
Radny Andrzej Krajewski zwrócił się z pytaniem do Kierownika Rewiru Dzielnicowych jak 
postępować w sytuacji, gdy drogi na terenie gminy o określonym tonażu są rozjeżdżane przez pojazdy 
o tonażu przewyższającym dopuszczalny? 
Pan Kierownik wyjaśnił, że patrole policyjne specjalistycznie przeszkolone monitorują drogi pod tym 
kątem. Jeżeli dojdzie do ewidentnego naruszenia i osoba fizyczna będzie tego świadkiem wystarczy 
zrobić zdjęcie, na podstawie którego da się zidentyfikować pojazd i drogę, na której doszło do 
wykroczenia. Będzie to już podstawa do wniesienia wniosku do sądu. Obszar monitorowany przez 
patrole policyjne jest ograniczony a poza tym kierowcy korzystają z CB- radia dla wzajemnego 
powiadamiania się o patrolach. 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski stwierdził, że należało by fotografować tablice 
rejestracyjne i drogowskazy przy drogach. 
Pan Kierownik wyjaśnił, że dla zidentyfikowania drogi wystarczy sfotografować jakiś charakterystyczny 
obiekt np. budynek mieszkalny, kościół. Pan Kierownik nadmienił, że również inspekcja transportu 
drogowego dokonuje kontroli pojazdów ciężarowych a kary administracyjne nakładane przez ten 
organ są bardzo dotkliwe. Należy też pamiętać, że pewne ograniczenia nie dotyczą ruchu lokalnego 
/tabliczki pod znakami  zakazu/. 
 
Radna Dorota Powązka zwróciła się do pani Ewy Pawlak – radnej powiatu skierniewickiego,              
o zwrócenie się do firmy przebudowywującej wiadukt kolejowy w Chojnacie o naprawienie zniszczonej 
nawierzchni odcinka drogi powiatowej przed obiektem. 
 
Nie zgłoszono więcej interpelacji i zapytań. 
 
Ad.12 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pani Przewodniczący Rady poinformowała o organizowanej akcji sprzątania gminy w dniach 28-31 
marca, w którą są włączone placówki szkolne i jednostki OSP. Pani Przewodniczący zwróciła się do 
sołtysów o zaangażowanie w akcję mieszkańców i poinformowała, że worki foliowe na śmieci i 
rękawice są do pobrania w pokoju nr 7. 
 
Sołtys Bolesław Wacławek poprosił o liczne wzięcie udziału w akcji sprzątania gminy. Sołtys wskazał 
na bardzo zaśmiecony odcinek drogi powiatowej od cmentarza w Chojnacie aż do Woli 
Pękoszewskiej. W tym roku są organizowane dożynki powiatowe w Woli Pękoszewskiej zadbajmy 
więc o teren. 
 
Sołtysi otrzymali: 
- informację o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, 
- informacje dotyczącą odbioru elektro-śmieci, 
- informację o akcji sprzątania gminy. 
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Pani Przewodniczący i Wiceprzewodniczący złożyli wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających 
się Świąt Wielkanocnych. 
 
Nie zgłoszono więcej wniosków. 
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
VI Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.30. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
  
 
 


