Protokół z VII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 29 kwietnia 2015 roku
P R O T O K Ó Ł VII/2015
z VII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 kwietnia 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 14
W sesji uczestniczyło do punktu 11 13 radnych – nieobecni byli radni: Andrzej Oktabiańczuk i Zbigniew
Pawlak, od punktu 12 w sesji uczestniczyło 14 radnych – na obrady przybył radny Zbigniew Pawlak, według
załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji uczestniczyli: Pani Lidia Wiedeńska
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego, 2
przedstawicieli prasy lokalnej 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.
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) Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
10) Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
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.
Nikt nie wniósł o zmianę porządku.
Ad. 4
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z VI Sesji Rady Gminy z dnia 27 maca 2015 r.
Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku uwag do
protokołu z VI 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.
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Ad. 5
W następnym punkcie zgodnie z §12 ust. 1 Statutów Sołectw 12 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 i Wójt Gminy pogratulowali wyniku wyborów nowo wybranym sołtysom i życzyli owocnej
współpracy na rzecz gminy.
Na posiedzenie przybyła sołtys Turowej Woli kadencji 2011-2015, która nie kandydowała w tegorocznych
wyborach sołtysów.
Pani Przewodniczący Rady w imieniu Rady Gminy Kowiesy i Wójta Gminy Kowiesy wręczyła pani sołtys
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 złożył również pan Wójt.
Z uwagi na to, że na sesję nie przybył sołtys Borszyc-Woli Pękoszewskiej kadencji 2011-2015 podziękowania
zostaną mu przekazane osobiście przez Wójta Gminy.
Ad. 6
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) 30.03. br dokonany został opis i oszacowanie nieruchomości na działce nr 157 w Woli Pękoszewskiej –
użytkownik wieczysty GS „Samopomoc Chłopska” w Kowiesach – w związku z toczącą się egzekucją
komorniczą.
2) W dniach 8 i 9 kwietnia br. miał miejsce przegląd dróg gminnych przez komisję drogową w osobach
radnych: Teresy Pietrzak, Mieczysława Trukawki i Cezarego Żukowskiego, z udziałem pracownika ds.
infrastruktury technicznej i wójta gminy. Ustalono ilości materiałów do remontu dróg oraz określono zakres
prac jakie mają zostać wykonane.
3) Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę i rozłożenie destruktu na drogach gminnych. Wyłoniono
wykonawcę- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ROLBUD” z Micina, gmina Krzyżanów. Cena brutto
za dostawę i rozłożenie rozkładarką destruktu bitumicznego (gr.15 cm) na drogach gminnych w ilości
1370 ton wynosi 123 zł/t; cena za dostawę destruktu w ilości 200 ton (bez rozłożenia)- dla uzupełnienia
ubytków w nawierzchni to 88,56 zł/t brutto.
4) Trwa budowa wodociągu dla Paplina, Paplinka, Chełmc, Lisnej i części Chrzczonowic - pozostało do
wykonania przejście pod drogą ekspresową S-8.
5) W najbliższych dniach otrzymamy ocenę stanu technicznego budynku socjalnego w Wymysłowie
sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego.
6) W dniu jutrzejszym o godz. 10.00 będzie miał miejsce przegląd gwarancyjny drogi w Nowym Lindowie.
7) W dniu wczorajszym zakończyły się wybory do organów sołectw gminy Kowiesy.
Wyjazdy i spotkania:
1) 31.03. br wraz z panią Przewodniczącym Rady uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu Skierniewickiego.
2) 16.04. br spotkałem się z Dyrektorem Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w sprawie wyjazdu
edukacyjnego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu naszej gminy, którzy brali udział w akcji sprzątania
gminy w dniach 28-31 marca.
3) 27.04 w Warszawie brałem udział w warsztatach pt. „Potencjał współpracy gmin w ramach działalności
ZGWRP” dla nowo wybranych Wójtów i Burmistrzów gmin członkowskich Związku Gmin Wiejskich RP.
4) 13.04. w Urzędzie Gminy Kowiesy odbyło się spotkanie mieszkańców Chrzczonowic z przedstawicielami
firmy BWR Barbara Stańczak-Kornobis w sprawie planowanej inwestycji zakładu bioremediacji i produkcji
pelletu. Kontynuacja spotkania z przedstawicielami firmy miała miejsce 17.04. W spotkaniu tym
uczestniczyli: wójt gminy, pani Przewodniczący Rady Gminy, radny Andrzej Krajewski i pani Maria
Odziemkowska – inspektor UG. W dniu 27.04. wpłynął zaktualizowany raport oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. W dniu dzisiejszym został on przesłany do zaopiniowania do RDOŚ w
Łodzi i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach.
Pan Wójt podziękował za wysłuchanie informacji.
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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. 7
W punkcie tym pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /załącznik nr 3 do protokołu/.
Radni nie mieli żadnych pytań co do przedstawionego sprawozdania wobec czego Pani Przewodniczący
przeszła do kolejnego punktu obrad.
Ad. 8
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Omówienia projektu
dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że przedmiotem uchwały jest nabycie
nieruchomości położonej w obrębie Kowiesy, składającej się z działki nr 110/39 o pow. 0,36 ha oraz części
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działki o pow. ok. 780 m , która będzie pochodziła z podziału działki nr 111/5. Przedmiotowe działki zostaną
zakupione na rzecz Gminy Kowiesy z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości oznaczonej
jako działki nr 111/4 i 112/15 stanowiącej własność Gminy Kowiesy. Cena wyodrębnionej nieruchomości,
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która stanowi własność osoby fizycznej, została ustalona w wyniku negocjacji na kwotę 31 zł/m . Nabycie
nieruchomości na rzecz Gminy pozwoli na realizacje zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej
/rozbudowa szkoły i zagospodarowanie terenu/. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem
nieruchomości zostaną pokryte przez Gminę Kowiesy. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr nadmienił, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady gminy 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 13 radnych. 13 radnych głosowało
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13
głosami.
Ad. 9
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Omówienia projektu
dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że przedmiotem uchwały jest nabycie części
nieruchomości położonej w obrębie Nowy Wylezin, która będzie pochodziła z podziału działek nr 112 i nr 155.
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Wyodrębniony pas gruntu o szerokości 4,00 mb i długości ok. 500 m (łączna pow. ok. 2000 m ) zostanie
zakupiony na rzecz Gminy Kowiesy z przeznaczeniem na poszerzenie drogi znajdującej się na działce nr 111
położonej w obrębie Nowy Wylezin. Cena wyodrębnionej nieruchomości, która stanowi własność osoby
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fizycznej, została ustalona w wyniku zawartego porozumienia z dnia 7 sierpnia 2014 roku, na kwotę 10 zł/m .
Nabycie nieruchomości w celu poszerzenia drogi znajdującej się na działce nr 111 usprawni komunikację w
kierunku miejscowości Chrząszczew gm. Biała Rawska. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem
nieruchomości zostaną pokryte przez Gminę Kowiesy. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr nadmienił, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady gminy 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 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 poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Omówienia projektu dokonał pracownik ds.
obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi kwestię
podatków lokalnych, rada gminy w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego, rolnego i od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość
wynagrodzenia za inkaso. Projekt przewiduje wyznaczenie na inkasentów sołtysów sołectw z terenu gminy
Kowiesy i określa wynagrodzenie za inkaso w wysokości 9% od sumy zainkasowanych i terminowo
przekazanych do Urzędu Gminy podatków pobranych we wsiach gminy Kowiesy. Terminem płatności dla
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inkasentów, w myśl przepisów Ordynacji podatkowej, jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym,
zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący
właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczy termin późniejszy. Projekt przewiduje, że wyznacza
się dla inkasentów termin płatności zebranych podatków najpóźniej na trzeci dzień po ostatnim dniu, w którym
zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić. W związku z kończącymi się wyborami
sołtysów na kadencję 2015-2018 zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Pracownik ds. obsługi rady
gminy i kadr nadmienił, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji rady
gminy biorących udział w posiedzeniu w dniu wczorajszym. Pracownik poinformował również, że ponieważ
uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej głoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego
sołtysi zostaną poinformowani telefonicznie o dniu jej wejścia w życie. Jeżeli uchwała zostanie opublikowana
w dniu jutrzejszym sołtysi na podstawie tej uchwały będą mogli pobierać podatki od dnia 15 maja.
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13
głosami.
Ad.11
Kolejny punkt to 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 w szczególności:
- wprowadzenia dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 125.760 zł na dofinansowanie budowy wodociągu,
- wprowadzenia dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w
kwocie 41.083 zł,
-przyjęcia środków z PUP tytułem refundacji części kosztów zatrudnienia na okres 6-mcy pracownika na
stanowisku ds. gospodarki komunalnej w ramach robót publicznych – 12.304 zł,
- przyjęcia dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zastępczej – 270 zł,
- wprowadzenia środków z dotacji na wypłatę akcyzy- 130.976,16 zł,
- przyjęcie darowizny od firmy JHM jako zwrot poniesionych wydatków na wypłatę odszkodowań za
wywłaszczenie gruntów pod drogę w Zawadach – 60.000,00 zł,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa zjazdu z drogi nr 70 na drogę gminną w
miejscowości Wola Pękoszewska (na działki)” w kwocie 10.000 zł,
- zwiększenia dotacji dla niepublicznej szkoły w Turowej Woli o kwotę 4.152 zł oraz dla zespołów wychowania
przedszkolnego w łącznej kwocie 23.000 zł,
- zwiększenia środków na zadaniu: przygotowanie do rozbudowy szkoły w Kowiesach – 142.000,00 zł na
zakup gruntu pod szkołę,
- zwiększenia wydatków bieżących na obsłudze nieruchomości – 7.200,00 zł na remont w Ośrodku Zdrowia
(terakota),
- zdjęcie z zadań inwestycyjnych zadania pn. ,,Odwodnienie drogi w Wycince Wolskiej” – 92.000,00 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.
Na obrady przybył radny Zbigniew Pawlak.
Radna Barbara Białek odniosła się do przedstawionej na wczorajszym posiedzeniu komisji przez pana Wójta
informacji o bardzo małym zainteresowaniu mieszkańców Paplinka, Chrzczonowic i Lisnej przyłączami
wodociągowymi. Koszt przyłączenia się jest wysoki - 4300 zł brutto dla przyłącza do 30 m, w Lisnej nikt się
nie zgłosił a w budżecie na 2015 rok mamy przewidzianą w kolejnym etapie wodociągowania tą miejscowość.
Radna poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii.
Pan Wójt poinformował, że w dniu 16.04. po zebraniu, na którym mieszkańcy Paplinka wybierali organy
sołectw, miało miejsce spotkanie mieszkańców Paplinka, Chrzczonowic i Lisnej z geodetami, wykonawcą i
inspektorem nadzoru, na którym przedstawiono propozycje kosztów wykonania przyłączy wodociągowych.
Koszt netto jest uzależniony od długości przyłącza i wynosi dla przyłączy o długości do 30 m – 3,5 tys. zł, za
każdy metr od 30 do 50 metrów stawka netto to 35 zł, powyżej 50 m – 30 zł/m. Spotkanie z mieszkańcami
było naszą inicjatywą mającą dać mieszkańcom możliwość większego wyboru wśród wykonawców. Kwota
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wykonania przyłączy jest kwotą ryczałtową. Z Paplinka wstępnie zdeklarowały się 4 osoby, z Chrzczonowic
12 a z Lisnej nikt. Odnośnie kolejnego etapu wodociągowania obejmującego m.in. Lisnę pan Wójt wyjaśnił, że
chodzi o wykonanie sieci do dwóch gospodarstw, które nie zostały ujęte w projekcie kończącego się już etapu
wodociągowania. Sprawa tych dwóch gospodarstw w Lisnej była sygnalizowana na jednej z grudniowych
sesji.
Do dyskusji włączyła się sołtys Lisnej Karolina Banacka, która wyjaśniła, że brak deklaracji mieszkańców tej
miejscowości nie oznacza, że nikt się nie przyłączy do wodociągu. Mieszkańcy szukają jak najtańszej oferty.
Wcześniej były już inne spotkania z wykonawcami organizowane dla mieszkańców. Z całą pewnością do sieci
włączą się działkowicze.
Pani Przewodniczący Rady zauważyła, że nie mamy wcale pewności czy właściciele dwóch gospodarstw w
Lisnej, do których ma być poprowadzona sieć w kolejnym etapie wodociągowania, wykonają przyłącza.
Radna Barbara Białek zapytała, czy te dodatkowe 600-700 m sieci w Lisnej będzie finansowane ze środków
własnych czy zewnętrznych?
Pani Sekretarz wyjaśniła, że kolejny etap wodociągowania będzie finansowany z udziałem środków
zewnętrznych.
Radna Barbara Kowalska zapytała, czy na tych samych zasadach co mieszkańcy obecnie
wodociągowanych miejscowości mogą do sieci przyłączyć się zainteresowani przyłączami mieszkańcy innych
miejscowości?
Pani Sekretarz wyjaśniła, że tak.
Pan Wójt wskazał, że to mieszkańcy mają wolny wybór. Mogą skorzystać z oferty proponowanych
wykonawców, z którymi zainicjowaliśmy spotkania, bądź też wybrać inny podmiot.
Radny Wiktor Machałowski zauważył, że wykonanie przyłączy łączy się z wykonaniem dokumentacji
projektowej.
Pan Wójt wskazał, że oferta przedstawiona mieszkańcom Lisnej, Paplinka i Chrzczonowic obejmuje wszystkie
koszty wykonania przyłącza.
Sołtysom miejscowości przewidzianych do kolejnego etapu wodociągowania zostały przekazane druki dla
mieszkańców, by zdeklarowali się czy chcą by do ich nieruchomości została doprowadzona sieć
wodociągowa.
Pan Wójt wskazał, że jeżeli w danej miejscowości mieszkańcy nie będą zainteresowani wodociągowaniem to
nie będzie on projektowany. Może się zdarzyć, że mieszkańcy opowiedzą się np. za wykonaniem drogi.
Nie zgłoszono więcej interpelacji i zapytań.
Ad.13
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski wniósł o wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości
Ulaski od zakrętu drogi powiatowej, przy drodze gminnej na długości ok. 1200 m w kierunku Adamowic.
Radna Barbara Białek poprosiła o przedstawienie protokołu z objazdu dróg gminnych dokonanego przez
komisję drogową.
Radna Barbara Kowalska wskazała, że mieszkańcy pytają ją o to, dlaczego Dożynki Powiatowe będą
organizowane w Woli Pękoszewskiej a nie w Kowiesach?
Pan Wójt wyjaśnił, że miejsce obchodów uroczystości zostało ustalone na spotkaniu ze panem Starostą w
styczniu br.
Pan Wójt poprosił o wzięcie udziału w zbliżających się wyborach prezydenckich – 10 maja i wyborach do Izb
Rolniczych – 31 maja. Pan Wójt poinformował, że w wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem
wyborczym jest gmina, a z każdej gminy - okręgu o powierzchni użytków rolnych ponad 4 tys. ha, wybierani
są dwaj delegaci. Z naszego okręgu będą kandydować pan Marek Wróblewski i pan Jacek Ossowicz –
dotychczasowi delegaci Rady Powiatowej.
Radny Cezary Żukowski zapytał, czy jeżeli w naszym okręgu mamy wybierać dwóch delegatów i kandydują
dwie osoby to czy przeprowadza się głosowanie?
Na obrady została poproszona pani Maria Odziemkowska – inspektor, która wyjaśniła, że mimo zgłoszenia
się dwóch kandydatów wybory są przeprowadzane. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady
Powiatowej musi wypełnić i złożyć prawem wymagane dokumenty i listę zawierającą co najmniej 50 podpisów
poparcia złożonych przez podatników podatku rolnego w nieprzekraczalnym terminie do 11.05.2015 r.
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Radny Andrzej Krajewski zapytał, kto powołuje komisje obwodowe dla przeprowadzenia wyborów do rad
powiatowych izby?
Pani Maria Odziemkowska wyjaśniła, że komisje obwodowe są powołanie przez komisje okręgowe.
Zostaliśmy poproszeni o zgłoszenie kandydatów do komisji w uzgodnieniu z osobami kandydującymi.
Radny Cezary Żukowski wskazał, że w takim wypadku ewentualny trzeci kandydat nie będzie miał swoich
przedstawiciel w komisjach obwodowych.
Pani Maria Odziemkowska przypomniała, że osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb
rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni
przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
Pani Sekretarz przypomniała radnym o mijającym w dniu jutrzejszym terminie składania oświadczeń
majątkowych i poprosiła sołtysów o wywieszenie flag państwowych w związku ze zbliżającymi się Świętami 1 i
3 Maja. Sołtysi, którzy nie mają flag, mogą je odebrać u pracownika do spraw obsługi rady gminy i kadr.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznała obecnych z protokołem sporządzonym przez komisję drogową.
Radna Barbara Kowalska zapytała czy komisja nie jeździła po Turowej Woli? Nie ma w protokole ujętych:
drogi w kierunku Jakubowa, tzw. drogi za wsią za posesją nr 34 i drogi do Nowego Lindowa.
Sołtys Nowego Lindowa Wioletta Krysińska wskazała, że należy zwrócić uwagę mieszkańcom, którzy
wyjeżdżają na wskazaną drogę podczas wykonywania prac polowych i niszczą jej nawierzchnię.
Radna Dorota Powązka zapytała, czy komisja oglądała drogi na Franciszkowie i w Chojnacie? Droga na
Franciszkowie wymaga poprawy nawierzchni a w Chojnacie droga dojazdowa do pól powinna zostać
wyrównana.
Sołtys Ulasek Henryk Majewski zwrócił uwagę, że drogi na Ulaskach również nie zostały ujęte w protokole.
Pan Wójt wskazał, że dokonano objazdu wszystkich dróg gminnych.
Sołtys Urszula Ziarkowska zapytała czy protokół dotyczy dróg mających być remontowanymi w ramach
funduszu sołeckiego?
Pan Wójt wyjaśnił, że nie.
Radny Cezary Żukowski wskazał na konieczność wyrównania dróg na Nowym Lindowie.
5 sołtysów, którzy po raz pierwszy zostali wybrani w wyniku przeprowadzonych wyborów do organów sołectw,
otrzymało pieczątki.
Sołtysi otrzymali Regulamin konkursu Zarządu Powiatu Skierniewickiego na najlepszego gospodarza Powiatu
Skierniewickiego „Boryna Roku 2015” wraz z wnioskiem zgłoszeniowym w kategorii gospodarstwo rolne.
Nie zgłoszono więcej wniosków.

Ad. 14
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie VII Sesji
Rady Gminy Kowiesy VII kadencji.
Zakończenie godz. 14.30.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy

Anna Kałamajska-Nowak
/-/ Zuzanna Dudziak
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