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P R O T O K Ó Ł VIII/2015 
 

z VIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 czerwca 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 14 radnych –  nieobecny był radny Andrzej Oktabiańczuk, według załączonej listy 
obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji uczestniczyli: pani Dorota Rutkowska - Poseł na 
Sejm RP, pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego, pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kowiesach, oraz sołtysi - zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji  wziął udział Pan Jarosław Pepka – Wójt 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 14 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2014 

rok. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kowiesy do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości stanowiących 

własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kowiesy na 2015 rok. 
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, wnosząc o dodanie po 
punkcie 12 punktu 13 w brzmieniu: 
„13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2015-
2018.”  
- z uwagi na wyrównanie dotacji na realizację projektu ze środków UE – „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w 
Gminie Kowiesy”.  
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Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, 
14 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 14 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2014 

rok. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kowiesy do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości stanowiących 

własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kowiesy na 2015 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2015-2018. 
14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Wolne wnioski i informacje. 
16. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z VII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2015r. 
Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku uwag do 
protokołu z VII Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W głosowaniu jawnym 
za przyjęciem protokołu  głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. 
Protokół został przyjęty 14 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. Zakończona została inwestycja pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Paplin, Paplinek, 

Chełmce, Lisna, Chrzczonowice /cz. zachodnia/”. Odbiór robót odbył się w dn. 17.06.2015 r., wartość 
robót to 1.497.911,31 zł brutto.  

2. W dniu 11.06.2015r. odbyło się spotkanie w sprawie koncepcji rozbudowy i przebudowy Szkoły 
Podstawowej w Kowiesach, na podstawie której zostanie sporządzona dokumentacja projektowo-
kosztorysowa. 

3. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał gminie dotację w wys. 54.230,00 zł na wykonanie przebudowy 
drogi nr 115158E w Chrzczonowicach /wykonanie nakładki asfaltowej/. Wartość kosztorysowa robót to 
368 tys. zł brutto. Ewentualna zmiana kwoty dofinansowania będzie mieć miejsce w miesiącu sierpniu 
jeżeli inne jst zrezygnują z pomocy finansowej. 

4. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ROLBUD” Tomasz Wacławski zakończyło prace związane z 
dostawą i rozłożeniem destruktu na drogach gminnych. Łącznie dostarczono i rozłożono destruktu: 

- w ramach funduszu sołeckiego 1023,56 t. na kwotę 125 897,88 zł, 
- ze środków budżetu Gminy na drogę nr ewid. 411 w Jeruzalu 219,5 t na kwotę 26 998,50 zł, 
- 226 t. destruktu przeznaczone jest na bieżące utrzymanie dróg. 

5. Została podpisana umowa  z firmą „GESSEK” PPHU Waldemar Gessek z Głuchowa na równanie i 
profilowanie dróg gminnych oraz na dostawę pospółki żwirowej w ilości 1 000 t. Wykonawca dysponuje 
listą z określoną ilością materiału, wykazem miejscowości, do której ma być dostarczona pospółka i 
równana droga oraz numerami telefonów do sołtysów. Sołtysi proszeni są o wskazanie wykonawcy 
miejsca dostawy pospółki, jak również o potwierdzenie ilości dostarczonego materiału i wyrównania drogi. 
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6. Na drodze gminnej Nr 115161 w Jeruzalu (za sklepem) zamontowane zostały przepusty, koszt 594 zł 
brutto, poprzednie przepusty były zarwane. 
W tym miejscu pan Wójt podziękował strażakom z OSP Jeruzal za pomoc w montażu przepustów. 

7. Wpłynęło 16 wniosków od mieszkańców o wydanie warunków technicznych na przyłączenie się do nowo 
wybudowanej sieci wodociągowej w Paplinie, Paplinku, Chełmcach, Lisnej i części Chrzczonowic. 

8. Uzupełniono ubytki w nawierzchni gminnych dróg o nawierzchni asfaltowej oraz wyremontowano 
nawierzchnię na wiadukcie kolejowym we Franciszkowie. 

9. Powiat skierniewicki zakończył I etap remontu drogi powiatowej w Turowej Woli i w Nowym Lindowie- 
wykonano potrójne utwardzenie nawierzchni. W ramach dobrej współpracy wykonawca zabezpieczył nam 
nawierzchnię na 4 odcinkach dróg gminnych w Nowym Lindowie i w Jakubowie. 

10. Zostały wykoszone pobocza dróg gminnych.  
11. Podpisana została umowa z firmą BaSZ na aktualizację programu usuwania azbestu. Wykonanie 

aktualizacji jest niezbędne aby ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie azbestu z WFOŚiGW. Koszt 
opracowania to 1845 zł brutto. 

 
Wyjazdy i spotkania: 
1. 6.05. – razem z panią Skarbnik byliśmy na podpisaniu umowy w WFOŚiGW w Łodzi na dotację i 

pożyczkę na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Paplin, Paplinek, Chełmce, Lisna, 
Chrzczonowice /cz. zachodnia/. 

2. 11.05. – wyjazd do Bud Grabskich w ramach podsumowania akcji sprzątania gminy przez uczniów szkół z 
terenu naszej gminy przeprowadzonej wiosną br. 

3. 14.05. – udział w konferencji Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poświęconej inwestycjom przy S-8. 
4. 15.05. – miał miejsce konkurs ortograficzny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach;I 

miejsce zajęła uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej w Kowiesach. 
5. 17.05. – razem z panią Przewodniczącym Rady uczestniczyłem w Chojnacie w uroczystej mszy świętej w 

intencji strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy oraz w spotkaniu ze strażakami i 
proboszczem.  

6. 21.05. – spotkałem się z Wójtem Gminy Puszcza Mariańska w sprawie przystąpienia gminy Puszcza 
Mariańska do Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”. 

7. 26.05.– uczestniczyłem razem z panią Przewodniczącym Rady w uroczystej Sesji Sejmiku 
Wojewódzkiego i obchodach 25-lecia samorządu terytorialnego organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi. 

8. 27.06. – razem z panią Przewodniczącym Rady i panią Sekretarz uczestniczyłem w spotkaniu z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim. 

9. 28.05. – razem z panią Ewą Pawlak brałem udział w konferencji poświęconej zagadnieniom oświatowym 
w Sejmie RP. 

10. 01.06. – uczestniczyłem w obchodach 10 rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej w Kowiesach. 
11. 03.06. – uczestniczyłem w  Gminnym Dniu Sportu w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu. 
12. 07.06. – odbyły się w Woli Pękoszewskiej Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W Kobiecych 

Drużynach Pożarniczych I miejsce zajęła KDP OSP Paplin, w Drużynach Męskich OSP I miejsce zajęła 
DM OSP Paplin. 

13. 10.06. – razem z radnymi, sołtysami i rolnikami z terenu gminy uczestniczyłem w szkoleniu na temat 
efektów realizacji PROW na lata 2007-2013 oraz PROW na lata 2014-2020 organizowanego przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

14. 12.06. - uczestniczyłem w obchodach  rocznicy nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Jeruzalu. 
15. 15.06. – brałem udział w XV Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury- zostałem wybrany do zarządu stowarzyszenia.  
16. 16.06. – uczestniczyłem w pierwszym dniu Forum Promocji Województwa Łódzkiego w Ossie.  

 
Na zakończenie pan Wójt poinformował, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał 
postanowienie odmawiające uzgodnienia warunków środowiskowych inwestycji polegającej na budowie 
zakładu bioremediacji i produkcji pelletu w Chrzczonowicach. 
 
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.  
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Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.   
 
Z uwagi na nieobecność pani Skarbnik /śmierć matki/ pani Przewodniczący Rady Gminy poprosiła pracownika 
ds. obsługi rady gminy i kadr o przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy. 
 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przedstawił sprawozdanie finansowe, jak poniżej.   
 

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Kowiesy. 
Aktywa według stanu na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 513.744,05 zł, na co składają się: 
Środki pieniężne budżetu w kwocie 483.240,12 zł oraz należności do budżetów ( należności z tytułu udziałów 
w podatkach i opłatach skarbowych) w kwocie 30.503,93 zł. 
Pasywa według stanu na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 513.744,05 zł, na co składają się zobowiązania 
długoterminowe (z tytułu pożyczek i kredytów) w kwocie 1.887.269,22 zł, zobowiązania wobec budżetów w 
kwocie 211,75 (niewykorzystana dotacja z roku 2014 na kartę dużej rodziny, do zwrotu do budżetu państwa) 
nadwyżka z wykonania budżetu za rok 2014 w kwocie 344.179,44 zł, skumulowany deficyt budżetu z lat 
ubiegłych w kwocie 1.881.140,36 zł oraz inne pasywa (subwencja oświatowa otrzymana w miesiącu grudniu 
2014 na miesiąc styczeń 2015 r.) w kwocie 163.224,00 zł. 

2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Kowiesy. 
Bilans ten obejmuje pięć bilansów jednostkowych: bilans Urzędu Gminy, bilans Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, bilans szkoły podstawowej, bilans gimnazjum oraz bilans Gminnego Zespołu Oświaty. 
Suma bilansowa po stronie aktywów według stanu na dzień 31.12.2014 rok zamyka się kwotą 22.698.389,14 
zł, na którą składają się: 
- wartości niematerialne i prawne w kwocie netto (tj. po odjęciu amortyzacji) 1.039,33 zł, środki trwałe w 
kwocie netto 20.875.525,79 zł, wartość inwestycji rozpoczętych 457.756,67 zł, udziały w Banku Spółdzielczym 
na kwotę 3.000, zł, zapasy materiałów (paliwo i opał) 39.424,54 zł, należności z tytułu dostaw i usług 
82.647,80 zł, należności od budżetów 11.881,21 zł (udziały w podatkach i opłatach skarbowych), środki 
pieniężne na rachunkach bankowych 147.689,21 zł. 
Suma bilansowa po stronie pasywów według stanu na dzień 31.12.2014 rok zamyka się kwotą 22.698.389,14 
zł, na która składają się: 
- fundusz jednostek 19.243.496,21 zł, zysk netto za rok 2014 w kwocie 2.662.866,17 zł, zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług w kwocie 23.425,60 zł, zobowiązania wobec budżetów 275.969,98 zł (naliczone zobowiązania 
do budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych), zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń 
społecznych 46.040,87 zł (naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia za 2014r.), zobowiązania z 
tytułu wynagrodzeń 240.353,23 zł (naliczona trzynastka za 2014 r.), pozostałe zobowiązania 3.533,37 zł, 
sumy obce – zabezpieczenie wykonania umów 134.508,12 zł, ZFŚS 68.195,59 zł. 
       3.  Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych. 
Sprawozdanie to obrazuje zmiany jakie miały wpływ na fundusze jednostek w okresie od  1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2014 roku. 
Na zwiększenie funduszu w roku 2014 miały wpływ: 
- zysk bilansowy za rok 2013 w kwocie 1.365.769,80 zł, zrealizowane wydatki budżetowe za rok 2014 w 
kwocie 10.167.239,20 zł, środki na inwestycje  w kwocie 2.485.340,88 zł, wartość nieodpłatnie otrzymanych 
środków trwałych 23.100,00 zł. 
Na zmniejszenie funduszu jednostek miały wpływ: 
- zrealizowane dochody budżetowe przez jednostki budżetowe 10.511.418,64 zł, dotacje i środki na 
inwestycje 3.218.733,54 zł, wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 14.971,16 zł, inne 
zmniejszenia 25.501,77 zł. 
Wynik finansowy za rok 2014  wyniósł 2.662.866,17 zł. 
Po uwzględnieniu powyższych zmian fundusze jednostek na dzień 31.12.2014 r. wynosiły łącznie 
21.906.362,38 zł. 

4. Zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych. 
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat za 2014 rok wynosiły 10.396.865,43 zł, w tym ze sprzedaży 
309.305,99 zł (sprzedaż wody, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych) oraz pozostałe dochody 
budżetowe 10.087.559,44 zł. 
Koszty działalności operacyjnej to kwota 7.900.695,11 zł, w tym: amortyzacja 957.960,27 zł, zużycie 
materiałów i energii 747.906,51 zł, usługi obce 971.061,06 zł, podatki i opłaty 383.334,76 zł, wynagrodzenia 
2.837.613,29 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 809.282,03 zł, pozostałe 
koszty rodzajowe 195.763,49 zł oraz inne świadczenia finansowane z budżetu 997.773,70 zł. Zysk z 
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działalności podstawowej wyniósł 2.496.170,32 zł. Pozostałe przychody operacyjne to zysk ze zbycia środków 
trwałych w kwocie 160.010,00 zł i inne przychody operacyjne w kwocie 104.957,52 zł. Natomiast pozostałe 
koszty operacyjne to kwota 13.326,13 zł. Przychody finansowe jednostek to kwota 8.619,97 zł (odsetki od 
środków na rachunkach bankowych), natomiast koszty finansowe to kwota 66.801,99 zł. Zysk netto jednostek 
wyniósł 2.662.866,17 zł. 
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i nie mieli żadnych pytań co do przedstawionego sprawozdania finansowego. 
 
Następnie pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 
2014 rok, jak poniżej.  
 

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2014 rok: 
Budżet Gminy Kowiesy na 2014 rok został uchwalony w dniu 31 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady 
Gminy Kowiesy Nr XXXV/209/13. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 7.880.591,00 zł. Po 
uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na 
dzień 31.12.2014 roku wynosił 10.536.882,58 zł, wykonanie zaś wynosiło 10.511.418,64 zł. 
  
Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 3.818.172,25 zł, i dotyczyły: 
 
PODATKÓW – 2.885.550,47 zł 
- podatek od nieruchomości – 1.156.769,94 zł, 
- podatek rolny – 572.186,07 zł, 
- podatek leśny – 55.700,00 zł, 
- podatek od środków transportowych – 67.217,10 zł, 
- udziały w podatkach dochodowych: 

- od osób fizycznych w kwocie 958.641,00 zł, 
- od osób prawnych w kwocie 7.082,97 zł,  

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 37.608,00 zł, 
- podatek od spadków i darowizn  – 12.907,60 zł, 
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej –17.437,79 zł; 

 
OPŁAT – 268.965,34 zł 
- wpływy z opłaty skarbowej -  14.716,00 zł, 
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – 5.809,62 zł, 
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej–  27.722,50 zł, 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44.920,16 zł, 
- wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców – 171.942,01 zł, 
- wpływy z opłat za zajęci pasa drogowego – 3.855,05 zł; 

 
DOCHODÓW Z MAJATKU GMINY – 315.683,09 zł 
 
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności– 160.010,00 zł, 
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów– 155.673,09 zł; 

 
ODSETEK – 30.626,52 zł 
 
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 18.536,15 zł, 
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.458,32 zł, 
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu – 1.632,05 zł; 

 
WPŁYWÓW Z USŁUG – 167.222,53 zł 
- sprzedaż wody – 141.362,72 zł, 
- sprzedaż obiadów dla uczniów – 23.842,00 zł, 
- wywóz nieczystości od lokatorów – 1.363,31 zł, 
- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną – 654,50 zł; 

 
WPŁYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 53.582,60 zł 
- refundacja z PUP za roboty publiczne pracownika drogowego – 14.525,08 zł, 
- refundacja z PUP za pracownika na stanowisku gospodarka odpadami – 11.745,89 zł, 
- wpływy z opłat i kar za ochronę środowiska – 1.806,54 zł,  
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- darowizna na uroczystość otwarcia strażnicy w Turowej Woli – 3.650,00 zł, 
- kary umowne za wywóz odpadów – 3.534,80zł, 
- kary umowne za nieterminową realizację dostawy– 800 zł; 
- dochody z realizacji zadań zleconych  - 1.156,41 zł,  
- różne dochody – 16.363,88 zł (koszty egzekucji podatków i opłat, prowizja z tytułu terminowego 

regulowania podatków na rzecz US, opłaty za wydawanie świadectw). 
 
ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWEJ W ZAWADACH w kwocie 96.541,70 zł 
(darowizna firmy na wykup gruntów pod drogę). 
 
Największe wpływy w dochodach własnych stanowił podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz 
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych (w roku 2014 wystawiono 220 szt. upomnień oraz 103 
szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, 28 wezwań do zapłaty i cztery pozwy do Sądu), w 
podatkach występują duże zaległości. 
Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 1.182.111,33 zł, w tym należności 
wymagalne 878.923,46 zł (głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych). 
Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie 
dochodów gminy w wysokości 386.716,40,00 zł, z czego: w podatku od nieruchomości – 243.175,40,00 
zł, podatku rolnego – 91.843,00 zł, podatku od środków transportowych – 51.698,00 zł. 
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 12.465,60 zł (z tytułu 
zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części pozostałych po 
likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu 
społecznym rolników lub renty strukturalne). 
Zastosowane obniżenia stawek i zwolnienia podatkowe powodują jednocześnie obniżenie subwencji 
wyrównawczej dla gminy z budżetu państwa. 
Ponadto w 2014 roku Wójt Gminy Kowiesy umorzył zaległości podatkowe w łącznej kwocie 639,00 zł. 
  
Dotacje wpłynęły do budżetu w wysokości 1.574.147,92 zł. 
Z tego kwota 1.247.964,26  zł, dotyczyła zadań zleconych gminie. 
Dotacje  celowe otrzymane   na    realizację    zadań   własnych   wyniosły    326.183,66 zł. 
Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie budżetu w wysokości 2.228.662,47 zł w postaci: 
- dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie  266.640,00 zł oraz dotacji z budżetu państwa 

w ramach tzw. schetynówki w kwocie 500.244,00 zł a także pomocy finansowej ze środków 
powiatu skierniewickiego w kwocie 80.000,00 zł na budowę III etapu drogi relacji Pękoszew – 
Wędrogów, 

- dotacji z budżetu państwa na budowę placu zabaw  przy szkole podstawowej w Kowiesach w 
ramach programu Radosna szkoła w kwocie – 59.903,92 zł, 

- pomocy finansowej z województwa łódzkiego na zakup sprzętu dla OSP Paplin – 4.000 zł, 
- dotacji z WFOŚ  i  GW w Łodzi na  dofinansowanie  realizacji projektu z edukacji ekologicznej 

dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kowiesy w kwocie 13.199,97 zł, 
- dotacji z WFOŚ  i  GW w Łodzi na  dofinansowanie  zadania ,,Odbiór, transport i składowanie  

wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kowiesy’’ – 39.481,84 zł, 
- dotacji z funduszy UE – 170.410,93 zł na modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkole 

podstawowej w Kowiesach w ramach POKL działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

- dotacji z funduszy UE– 404.001,81 zł na realizację projektu pn.,, Eliminacja wykluczenia cyfrowego w 
Gminie Kowiesy ” w ramach programu POIG Priorytet: 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki Działanie:8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” , 

- dotacji z funduszy UE z programu PROW w kwocie 500.000,00 zł, tytułem zwrotu poniesionych wydatków 
na zadanie budowy świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej,  

- dotacji z funduszy UE z programu PROW w kwocie 190.780,00 zł, na zadanie przebudowy OSP w 
Turowej Woli. 

 
Subwencje wyniosły 2.890.436 zł. Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to: 

- subwencja oświatowa - 1.999.627,00 zł, 
- subwencja wyrównawcza - 890.809,00 zł. 
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2. Sprawozdanie z wykonania wydatków. 
Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 8.982.264,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2014 roku 
wynosił 10.536.882,58 zł, natomiast wykonanie wynosiło 10.167.239,20 zł, co stanowi 96,5%, z tego 
na wydatki inwestycyjne przypadło 2.641.657,41 zł, tj. 26,0 % ogólnych wydatków budżetu, natomiast na 
wydatki bieżące 7.525.581,79 zł, tj. 74,0 % ogólnych wydatków. Ponadto w ogólnej kwocie wydatków 
202.583,27 zł to wysokość środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego.  
 

Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wskazał na  nie zrealizowanie planu wydatków poniżej 90% w 
następujących działach: 

 
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ  Plan 
140.555,00 zł, wykonanie 120.197,27 zł (85,5%) 

Niewykonanie planu dotyczyło wydatków bieżących w rozdziale 40002 Dostarczanie wody. W 2014 roku było 
mniej awarii na sieci wodociągowej a także wydatkowano mniej na energię elektryczną niż zakładano, w 
związku z czym plan nie został w pełni zrealizowany. 

 
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
Plan 19.200,00 zł, wykonanie 15.740,00 zł (82,0)%).  

Niewykonanie planu było spowodowane wydaniem mniejszej ilości decyzji urbanistycznych niż zakładano.  
 
Dział   751   -   URZĘDY   NACZELNYCH   ORGANÓW   WŁADZY   PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 
Plan 56.092,00 zł, wykonanie 39.352,00 zł (70,2%), niskie wykonanie z uwagi na brak konieczności 

przeprowadzenia II tury wyborów samorządowych. 

 
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Plan 140.700,00 zł, wykonanie 118.557,81 zł (84,3%)  
Niezrealizowanie planu wynika przede wszystkim z mniejszej liczby wyjazdów do akcji, a co za tym idzie 
mniej środków wydatkowano na ekwiwalenty za udział w akcjach oraz na eksploatację samochodów 
strażackich. 
 
         3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2014  roku. 
W budżecie roku 2014 na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz udzielenie dotacji na zakupy 
inwestycyjne wydatkowano 2.641.657,41 zł. 

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie: 
infrastruktury wodociągowej - poniesiono 8.111,09 zł : 
- renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach (dokumentacja) –  4.800,00 zł, 
- budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz.zachodnia) Paplinku i Lisnej (przygotowanie 

inwestycji)– 3.311,09 zł, 
infrastruktury drogowej - poniesiono 1.584.256,30 zł : 
- budowa III etapu drogi gminnej Nr 115 152E Wędrogów – Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową Nr 

70 z drogą powiatową Nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej –  
1.004.761,20 zł, 

- przebudowa drogi gminnej w Chrzczonowicach (dokumentacja)– 3.075,00 zł, 
- budowa drogi gminnej w Zawadach (wykup gruntu)– 265.769,70 zł, 
- budowa odwodnienia drogi w Wycince Wolskiej (dokumentacja ) – 14.997,42 zł, 
- zakup ciągnika komunalnego z osprzętem– 142.175,45 zł, 
- dotacja dla powiatu skierniewickiego na modernizację drogi relacji od drogi krajowej do gimnazjum w 

Jeruzalu – 153.477,53 zł, 
gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 421.629,12 zł: 
- zakup gruntu w Wędrogowie pod urządzenie drogi (dopłata do zamiany działek)–3.762,04 zł (ze środków 

funduszu sołeckiego), 
- Budowa altany przed świetlicą w Jeruzalu – 11.796,10 zł, 
- Wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem OSP wraz z bramą wjazdową w Paplinie – 9.559,44 zł (ze 

środków funduszu sołeckiego), 
- projekt zagospodarowania i budowa altany przed świetlicą w Starym Wylezinie – 10.000,00 zł (ze 

środków funduszu sołeckiego), 
- projekt zagospodarowania i wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Nowym Wylezinie – 6.745,73 zł, 
- nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli – 

379.765,81 zł, 
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administracji gminnej – 323.497,97 zł: 
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu pn. 

,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy" realizowanego w ramach  POIG 2007 – 2013– 
323.497,97 zł, 

ochrony przeciwpożarowej – 10.779,16 zł: 
- zakup sprzętu do ratownictwa technicznego – 7.940,16 zł, 
- dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu – 2.839,00 zł, 
oświaty i wychowania – 227.833,97 zł: 

 urządzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Kowiesach– 119.807,84 zł, 

 modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej – 108.026,13 zł, 
pomocy społecznej – 10.430,50 zł, 

 zakup samochodu osobowego dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 10.430,50 zł, 
oświetlenia dróg – 55.119,30 zł : 
- budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie - odcinek od kościoła do cmentarza – 36.164,20 zł, 
- budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie– 18.955,10 zł. 
 
W 2014 roku programem wieloletnim objęte były następujące zadania: 
1) Budowa drogi gminnej nr 115152E relacji Pękoszew –Wędrogów. 
Zadanie podzielono na trzy etapy: etap I o dł.1.792,15 m wykonany został w 2011r; realizacja  II etapu -  
2013r; realizacja  III etapu w 2014 r. Długość drogi III etapu – dł.1,052 km m, szerokość jezdni – 5,00 m. 
Nawierzchnia mineralno-asfaltowa – warstwa ścieralna gr.5 cm, warstwa wiążąca gr.7cm, podbudowa z 
kruszywa łamanego gr.20 cm, podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm; 
warstwa odcinająca ze żwiru o średniej grubości 16 cm. 
Koszt zadania w 2014 r. to kwota 1.007 tys. zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 500 tys. zł ze środków 
budżetu państwa w ramach NPPDL tzw. schetynówki, środków budżetu powiatu skierniewickiego – 80 tys. zł 
oraz 266 tys. zł zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Odbiór zadania nastąpił w miesiącu wrześniu 2014 
r. 
 
2) Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy. 
Projekt realizowany od 1 lipca 2014 roku, w ramach działania 8.3. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Całkowity koszt projektu  - 534.444,39 zł   -  100% dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
Cel ogólny projektu: zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie 
gospodarstw domowych z terenu Gminy Kowiesy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej 
sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności. 
W 2014 roku w ramach projektu zakupiono 35 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu przez 
okres 6 lat dla mieszkańców Gminy Kowiesy oraz 16 laptopów i 51 zestawów komputerowych z dostępem do 
Internetu dla jednostek podległych: szkoły podstawowej w Kowiesach i gimnazjum w Jeruzalu,  Gminnego 
Zespołu Oświaty  w Kowiesach  i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach oraz Biblioteki w 
Kowiesach i Filii w Woli Pękoszewskiej. 
Kwota wydatkowana na realizację projektu w 2014 roku wyniosła 404.001,81 zł co stanowi 75,6 % 
całkowitego kosztu projektu. 
Termin trwania projektu :  1 lipca 2014 – 30 czerwca 2015 roku. 
 

Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wskazał, że na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina nie posiadała zobowiązań 
wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 309.819,70  zł, z czego największą kwotę stanowią 
zobowiązania wynikające z naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli oraz  dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2014 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu 
Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2015 r. 
 
Do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu na 2014 rok radni nie wnieśli żadnych uwag.  
  
Pani Przewodniczący Rady Gminy odczytała Uchwałą Nr III/119/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 maja 2015 roku  w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy 
Kowiesy z wykonania budżetu za 2014 rok. 
 
Następnie pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przedstawił informację o stanie mienia komunalnego, jak 
poniżej: 
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Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe, takie jak: grunty (rolnicze, komunikacyjne, 
zabudowane i pod zabudowę), budynki (administracyjne, szkół, strażnic, komunalne, gospodarcze, wiaty 
autobusowe), budowle (studnie, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa, drogi, ogrodzenia, place zabaw, 
lampy oświetleniowe, boisko), środki transportu (samochody strażackie, samochody osobowe GOPS i UG), 
urządzenia techniczne i biurowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne. 

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w 
wysokości  28.258.297,45 zł. 
Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., 
miały wpływ: 

 budowa III etapu drogi gminnej Nr 115 152E Wędrogów – Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową 
Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E, przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej –  
1.045.370,76 zł, 

 zakup ciągnika komunalnego z osprzętem– 142.175,45 zł, 

 projekt zagospodarowania i budowa altany przed świetlicą w Starym Wylezinie – 10.000,00 zł (ze 
środków funduszu sołeckiego), 

 projekt zagospodarowania i wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Nowym Wylezinie – 
6.745,73 zł, 

 nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Turowej Woli – 
407.221,76 zł, 

 zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu 
pn. ,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy" realizowanego w ramach  POIG 2007 – 
2013– 323.497,97 zł, 

 urządzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Kowiesach– 119.807,84 zł, 

 modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Kowiesy – 108.026,13 zł, 

 zakup samochodu osobowego marki FIAT STILO dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
– 10.430,50 zł, 

 budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie I etap - odcinek od kościoła do cmentarza – 39.739,61 zł, 

 budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie– 20.592,51 zł, 

 zmiany w nieruchomościach gruntowych – 19.831,04 zł, 

 zmiany w programach komputerowych w szkołach – 1.807,51 zł, 

 likwidacja sprzętu komputerowego  w UG – 7.481,69 zł,  

 częściowa likwidacja placu zabaw – 7.040,77 zł. 
 
W roku 2014 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym  w kwocie 462.855,43 zł, z 
następujących tytułów: 

- sprzedaż wody – 141.362,72 zł, 
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności– 160.010,00 zł, 
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów– 155.673,09 zł, 
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – 5.809,62 zł. 

Na dzień 31.12.2014 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i 
kredytów w wysokości  1.887.269,22 zł,  w tym: 

- kredyt długoterminowy w wysokości 189.411,67 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Łodzi z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, 

- kredyt długoterminowy w wysokości 531.707,20,00 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w 
Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie pn. 
,,Budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej”, 

- kredyt długoterminowy w wysokości 680.000,00 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w 
Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie pn. 
,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej”,  

- kredyt długoterminowy w wysokości 212.621,00 zł, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 
Mszczonowie w 2014 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych, 

- pożyczka długoterminowa w wysokości 273.529,35 zł, zaciągnięta w Europejskim Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy II etapu drogi relacji 
Pękoszew - Wędrogów. 

 
Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 1.182.111,33 zł, w tym należności wymagalne 
878.923,46 zł, wynikające z następujących tytułów: 

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 519.653,19 zł,  
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- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 28.189,87 zł, 
- podatek rolny osoby prawne – 2.092,00 zł, 
- podatek rolny od osób fizycznych – 36.968,23 zł, 
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.764,00 zł, 
- podatek od środków transportowych – 3.186,90 zł, 
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 

11.881,21 zł, 
- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 28.194,00 zł, 
- należności od dłużników alimentacyjnych –  126.838,50 zł, 
- należności z opłaty eksploatacyjnej  - 17.092,90 zł, 
- należności z opłat za sprzedaż wody  - 10.840,24 zł, 
- należności z opłat za zajęcie pasa drogowego – 145,24 zł, 
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 54.578,00 zł, 
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 5.053,68 zł, 
- pozostałe (odsetki od zaległych należności cywilnoprawnych) – 18.085,50 zł. 

 
Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i głosowania. W głosowaniu jawnym nad 
projektem uchwały udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował 
przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 głosami. 
 
Ad.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu na 2014 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy oddała głos pani Dorocie Powązka - Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, 
która przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej Gminy Kowiesy wyrażone w formie wniosku w sprawie 
opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2014 oraz absolutorium dla Wójta Gminy, podjęte  na posiedzeniu w 
dniu 3 czerwca 2015  roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podkreśliła, że Komisja Rewizyjna wyraziła 
pozytywną opinię o realizacji budżetu za 2014 rok i jednogłośnie stawia wniosek o przyjęcie sprawozdania 
finansowego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy. 
 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr zapoznał radnych z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Łodzi z 8 czerwca 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy w 
sprawie absolutorium za 2014 rok /załącznik do protokołu/.  
 
Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z 
tytułu wykonania budżetu na 2014 rok. Pani Przewodniczący Rady przypomniała, że zgodnie z art. 28a ust. 2 
ustawy o samorządzie gminnym, głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium jest jawne i uchwałę tę rada 
gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, czyli przynajmniej 8 głosami za. 
W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 
nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi  Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok została podjęta 14 głosami za, tj. bezwzględną 
większością głosów. 
 
Pani Przewodnicząca pogratulowała panu Wójtowi uzyskania absolutorium.   
Pan Wójt podziękował radzie za udzielenie absolutorium w imieniu własnym i poprzedniego wójta. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kowiesy do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi 
rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że Gmina Kowiesy uchwałą Nr XVI/89/08 Rady Gminy Kowiesy z dnia 6 
czerwca 2008 roku przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki, przyjmując 
jednocześnie statut. Zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu osoby prawne działają przez swojego reprezentanta. Rada 
Gminy uchwałą wskazaną wyżej wyznaczyła do reprezentowania Gminy Kowiesy panią Krystynę Oziębło. W 
związku z tym, iż zmieniła się interpretacja Urzędu Marszałkowskiego, który wymaga, aby jednostki 
samorządu terytorialnego były reprezentowane zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, czyli przez organ 
wykonawczy. W przypadku gmin jest to wójt, wobec czego  istnieje konieczność podjęcia przedmiotowej 
uchwały. Pracownik nadmienił, że projekt uchwały uzyskał akceptację członków komisji biorących udział w 
posiedzeniu w dniu wczorajszym. 
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Radni nie mieli żadnych  uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 
stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. 
obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że przedmiotem uchwały są 4 nieruchomości /1 w Jeruzalu, 2 w 
Kowiesach i 1 w Zawadach/ dzierżawione przez osoby fizyczne, na podstawie umów dzierżaw sporządzonych 
na okres do lat trzech. Dzierżawcy wnioskują o zawarcie kolejnych umów. W projekcie, który radni otrzymali w 
materiałach była mowa o 5 nieruchomościach ale z dzierżawcą nieruchomości w Lisnej nie ma żadnego 
kontaktu /pobyt za granicą/ i nie mamy stosownego oświadczenia woli podmiotu. 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 ze zm.) oraz § 8 
pkt. 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy, stanowiących 
Załącznik do Uchwały Nr XXV/142/09 Rady Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2009 
roku Nr 229 poz. 2072) uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
Pracownik nadmienił, że projekt uchwały uzyskał 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 14 radnych. 14 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 
stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą Omówienia projektu dokonał pracownik ds. 
obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że przedmiotowy lokal użytkowy o powierzchni 16,60 m

2
 jest 

wynajmowany w celu prowadzenia działalności w zakresie nauki języka angielskiego. Dotychczasowy 
najemca wystąpił z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat trzech. 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 ze zm.) 
oraz § 8 pkt 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy, 
stanowiących Załącznik do Uchwały Nr XXV/142/09 Rady Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 
sierpnia 2009 roku Nr 229 poz. 2072) uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. Pracownik nadmienił, że projekt uchwały uzyskał 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 14 radnych. 14 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad.11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Omówienia projektu 
dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że przedmiotowy kredyt zostanie 
przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych przypadających do spłaty w roku 
bieżącym w wysokości 172.325 zł oraz na sfinansowanie  przebudowy dróg Nr 115158E i 115517E w 
Chrzczonowicach – 250.000 zł. Pracownik nadmienił, że projekt uchwały uzyskał 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 14 radnych. 14 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
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Ad.12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2015 rok. Omówienia projektu dokonał 
pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że zmiany budżetu dotyczą w szczególności: 
- przyjęcia darowizny od firmy JHM /zwrot wypłaconych odszkodowań na poszerzenie drogi w Zawadach/ - 
59.786 zł, 
- przyjęcia darowizny na organizację Dożynek Powiatowych – 8.708 zł, 
- wyrównania dotacji na realizację programu ze środków UE „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie 
Kowiesy”- 246,91 zł,   
- przyjęcia dotacji na zadania z pomocy społecznej- 11.238 zł, 
- zmniejszenia kwot dotacji dla powiatu na zadania drogowe – 42.268,95 zł / niższe ceny po przetargu/, 
- zmniejszenia planowanych wydatków na renowację zbiornika małej retencji w Michałowicach– 18.100 zł/ 
według wartości kosztorysowych/. 
 
Pracownik nadmienił, że projekt uchwały uzyskał 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 14 radnych. 14 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad.13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na 
lata 2015-2018. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że 
zmiana uchwały jest podyktowana wyrównaniem dotacji na realizację programu ze środków UE „Eliminacja 
wykluczenia cyfrowego w gminie Kowiesy” na kwotę 246,91 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 14 radnych. 14 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad. 14 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Janusz Brzeziński podzielił się swoimi odczuciami po przeczytaniu artykułu w prasie lokalnej 
dotyczącego zakończonego właśnie etapu wodociągowania. Radnego zasmuciła wypowiedź mieszkańców 
Lisnej i pana Wójta. Mieszkańcy Lisnej zarzucają brak konsultacji a te 4 czy 5 lat temu były zebrania, na 
których mieszkańcy /radny może podać ich nazwiska/ wyraźnie powiedzieli, że nie interesuje ich droga czy 
remiza ale woda z wodociągu. Były prośby by linię pociągnąć od Nowego Kawęczyna. Były nawet czynione 
jakieś kroki w tym kierunku, ale napotkano przeszkody natury technicznej /spadki ciśnienia/. Pan Wójt 
natomiast stwierdził, że wodociąg to jakiś pomnik nikomu nie potrzebny. Radny uważa, że gminny majątek 
trwały wzrósł i to właśnie dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Trzeba koniecznie w dalszym ciągu 
pozyskiwać środki na inwestycje realizowane w gminie. Pan Wójt mówił w artykule o ankietach wśród 
mieszkańców. Zdaniem radnego takie ankiety są zasadne w gminach o dużych dochodach, gdzie jest pula 
środków, które zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców można wydatkować czy na drogi czy na inne 
przedsięwzięcia. My musimy planować takie inwestycje, na realizację których są nabory i można ubiegać się 
o ich dofinansowanie. A co w sytuacji gdy połowa mieszkańców opowie się za drogą a druga połowa za 
wodociągiem? Odnośnie wypowiedzi pana Wójta w kwestii wodociągu to radnemu jest przykro, że uważa on 
radnych poprzedniej kadencji za nieudaczników i nisko ocenia  radę, która wedle słów pana Wójta, postawiła 
nikomu niepotrzebny pomnik. 
Pan Wójt wyjaśnił, że przedmiotowego artykułu nie czytał i odniesie się do cytowanych wypowiedzi po 
zapoznaniu się z jego treścią. Pan Wójt podkreślił, że udziela wielu wywiadów i osobiście i telefonicznie i nie 
są one przez niego autoryzowane. Pan Wójt zapewnił, że sprawa wodociągowania gminy jest priorytetem. 
Jesteśmy zwodociągowani w 66%. Odnośnie kwestii ankiet wśród mieszkańców to pozwolą one poznać, w 
których miejscowościach sieć wodociągowa jest potrzebna w pierwszej kolejności. Wodociągowanie 
będziemy realizować zgodnie z potrzebami mieszkańców i naborami. Jeżeli wieś Franciszków nie chce 
wodociągu a Ulaski wskazują zapotrzebowanie na wodociąg to powstanie on w tej miejscowości w pierwszej 
kolejności. Pan Wójt podkreślił, że nie uważa radnych za nieudaczników.  
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Radna Barbara Białek odniosła się do informacji pana Wójta o liczbie wniosków od mieszkańców o wydanie 
warunków technicznych na przyłączenie się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej. Skoro wpłynęło 
jedynie 16 wniosków to należy się zastanowić, czy należy rozciągać dalszą część wodociągowania na Lisną.  
Pan Wójt wyjaśnił, że do końca roku musi do sieci przyłączyć się 40 mieszkańców by zamierzony efekt 
ekologiczny został osiągnięty. Na Lisnej jest wielu działkowiczów i są oni zainteresowani przyłączeniem się do 
sieci wodociągowej. 
Radna Barbara Kowalska podkreśliła, że trzeba dać szanse wszystkim, którzy chcą się przyłączać.  
Radna Barbara Białek wskazała, że wodociąg jest budowany dla stałych mieszkańców, nie możemy robić 
wodociągu dla tych, którzy przyłączą się być może za dwa lata albo tylko na dwa miesiące w okresie letnim. 
Sołtys Lisnej Karolina Banacka wyjaśniła, że sam pan projektant zbiera wnioski od mieszkańców i 
najprawdopodobniej ich jeszcze nie dostarczył, bo trudno wszystkich jednocześnie zastać. Na Lisnej będzie z 
całą pewnością najwięcej przyłączy.  
Radna Barbara Kowalska nadmieniła, że 100% zainteresowanie wodociągowaniem jest zawsze duże dopóki 
w grę nie wejdą koszty przyłączenia się do sieci i wskazała, że działkowicze również są płatnikami podatków 
lokalnych, które wpływają do budżetu gminy i nie mogą być traktowani inaczej niż stali mieszkańcy gminy. 
Radny Janusz Brzeziński przypomniał, że na sesji wyjazdowej 30 grudnia ubiegłego roku był przedstawiony 
problem ominięcia przy wodociągowaniu 3 gospodarstw w Lisnej a przecież były zebrania informujące. Być 
może była to zagrywka, żeby obniżyć koszty przyłączy. 
Radna Barbara Kowalska wskazała, że 20 lat temu mieszkańcy też ponosili koszty przyłączenia się do sieci i 
też to był wydatek. 
Radny Mieczysław Trukawka podkreślił, że w latach ubiegłych przyłącza były projektowane przez gminę. 
Teraz mieszkańcy ponoszą wszystkie koszty związane z przyłączeniem się do sieci. Wielu nie stać na 
poniesienie takiego wydatku. 
Radny Janusz Brzeziński przypomniał, że jest to wynikiem zmiany przepisów - gmina aby ubiegać się o 
dofinansowanie z UE może zaprojektować i wybudować jedynie główną magistralę wodociągową. 
Sołtys Paplinka Aldona Połosak wskazała, że wielu mieszkańców tej miejscowości z uwagi na dalekie 
usytuowanie budynków mieszkalnych i w związku z tym wysokie koszty  budowy przyłącza - nawet do10 tys. 
zł, nie jest zainteresowana przyłączeniem się do sieci.   
  
Nie zgłoszono więcej interpelacji i zapytań. 
 
Ad.15 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pan Wójt podzielił się informacją sprzed chwili, że  pełnomocnik inwestora ze Chrzczonowic złożył wniosek o 
zawieszenie postępowania w  sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej inwestycji polegającej na 
budowie zakładu bioremediacji i produkcji pelletu w Chrzczonowicach. 
 
Pani Przewodniczący udzieliła głosu pani Dorocie Rutkowskiej – Poseł na Sejm RP. Pani poseł serdecznie 
podziękowała za zaproszenie na dzisiejsze obrady. Następnie pani poseł wskazała, że 2015 rok to rok 25-
lecia samorządu terytorialnego. Na przykładzie takich gmin jak gmina Kowiesy najlepiej widać, że była to 
najlepsza ze wszystkich przeprowadzonych reform. Nie ulega wątpliwości, że najlepiej gospodaruje się 
środkami publicznymi u podstaw. Pani poseł podziękowała samorządowcom za dotychczasową pracę i 
życzyła dalszych mądrych decyzji w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.  
 
W tym miejscu pani Poseł na ręce Przewodniczącego Rady i Wójta przekazała pisemne podziękowania z 
okazji 25-lecia samorządu terytorialnego a pan Wójt wręczył pani poseł bukiet kwiatów. 
 
Pani Poseł poinformowała, że w dniu wczorajszym Prezydent podpisał nowelę do ustawy – Prawo 
energetyczne, która pozwoli pozostawić ok. 200 tys. zł rocznie w budżetach 1400 gmin, przez które 
przebiegają drogi ekspresowe i autostrady, bo zgodnie z nowelizacją, koszty oświetlenia tych dróg będzie 
ponosiła GDDKiA. Prekursorem i inicjatorem zmian był poprzedni Wójt Gminy Kowiesy  oraz wójtowie z 
pozostałych gmin zlokalizowanych przy S-8 na odcinku do samego Piotrkowa Trybunalskiego. Projekt 
nowelizacji był projektem poselskim Platformy Obywatelskiej ale zagłosowały za nim wszystkie ugrupowania. 
Pani poseł nadmieniła, że niektóre samorządy by zmniejszyć obciążenia wynikające z ponoszenia kosztów 
oświetlenia dróg ekspresowych wyłączały lampy oświetleniowe.  
 
Pani Przewodniczący Rady podziękowała pani Poseł za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze obrady, za 
wsparcie i otwarcie na nasze potrzeby i wyraziła nadzieje na dalszą owocną współpracę. 
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Pani Przewodniczący Rady zapoznała biorących udział w posiedzeniu z pismem otrzymanym od 
Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych dotyczącym naboru kandydatów na ławników.  
 
Pan Wójt poinformował obecnych o dziwnych incydentach jakie miały miejsce na Zawadach w ubiegłym 
tygodniu. Ktoś poprzecinał siatki ogrodzeniowe i wchodził do przechowalni w kilku gospodarstwach ale nic nie 
zginęło. Istnieje przypuszczenie, że są to działania jakiejś grupy przestępczej, która będzie chciała wymusić 
opłaty za „ochronę” obiektów. 
 
Pan Wójt zwrócił się do sołtysów o rozważenie wspólnej realizacji przez kilka sołectw zadań drogowych z 
funduszu sołeckiego dotyczących dróg przebiegających przez te sołectwa. Pan Wójt zwrócił uwagę, że koszt 
destruktu na uzupełnienie ubytków dróg w tym roku wyniósł 88,56 zł/t a rozłożenie materiału zwiększyło tę 
kwotę do 123 zł/t. Nawierzchnie destruktowe dróg gminnych wymagają powierzchniowego utwardzenia by 
mogły jak najdłużej służyć mieszkańcom. Istnieje możliwość wypożyczenia maszyny do rozkładania destruktu 
z gminy Rzeczyca co zmniejszyłoby koszty napraw nawierzchni.  
 
Radny Janusz Brzeziński zapytał o możliwość udania się po obradach na oględziny budynku socjalnego w 
Wymysłowie. 
Pan Wójt wskazał, że jeżeli radni mają taką wolę to razem z nimi na miejsce pojedzie pracownik zajmujący się 
gospodarka komunalną. 
 
Sołtys Wiesława Szumna spytała, czy gmina ma podpisaną z koleją umowę w sprawie naprawy drogi w 
Zawadach koło p. sołtys, którą jeżdżą pojazdy wykonawcy przebudowy wiaduktu po zamknięciu drogi 
lokalnej? 
Pan Wójt wyjaśnił, że nie mamy takiej umowy. Pan Wójt nadmienił, że  uczestniczył w dwóch spotkaniach, 
efektem których będzie możliwość pozyskania tłucznia z materiału porozbiórkowego z 3 wiaduktów 
kolejowych na naszym terenie. W dniu dzisiejszym po obradach pan Wójt udaje się na spotkanie, na którym 
zostanie ustalone jaki materiał i w jakiej ilości zostanie nam przekazany. 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zaznaczył, że oczekuje wyraźnej deklaracji, że skoro 
samochody jeżdżą i niszczą nawierzchnię drogi w Zawadach to ten pozyskany materiał trafi właśnie na tę 
drogę. 
Sołtys Wiesława Szumna wskazała, że przedmiotowej drogi nie da się naprawić tłuczniem a wieś środki 
funduszu sołeckiego przeznacza na destrukt. Sołtys zapytała również, czy droga w Zawadach biegnąca przez 
las w stronę Piekar jest gminna i czy nie da się jej się nawieść pospółką żwirową i wyprofilować równiarką aby 
było połączenie z sąsiednią gminą? 
Pan Wójt zapewnił, że uda się na oględziny przedmiotowej drogi i zorientuje się co do jej statusu prawnego. 
 
Nie zgłoszono więcej wniosków. 
 
Ad. 16 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie VIII Sesji 
Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.30. 
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