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P R O T O K Ó Ł IX/2015 
 

z IX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 sierpnia 2015 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.45 
 

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: Pan Tadeusz Grotkowski- 
Wicestarosta Powiatu Skierniewickiego oraz sołtysi - zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do 
protokołu/. 
 
W sesji udział wziął:  
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 powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na 

kadencję 2016-2019. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 

2016-2019. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 
 
Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku. 
 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z VIII Sesji Rady Gminy z dnia 19 
czerwca 2015 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z VIII 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. 
 
Następnie pani Przewodniczący oddała głos panu Wicestaroście. 
Pan Tadeusz Grotkowski wyjaśnił, że jego wizyta wiąże się z mającymi miejsce w ubiegłym tygodniu 
uroczystościami Dożynek Powiatowych 2015 w Woli Pękoszewskiej. Pan Wicestarosta chciał 
osobiście podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia i podkreślił, że 
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pierwsze rozmowy dotyczące organizacji imprezy miały miejsce już w styczniu. W tym roku po raz 
pierwszy dożynki były organizowane w nowej formule- uroczystości jednodniowe, bez zaangażowania 
firmy zewnętrznej, a zadania podzielono pomiędzy powiat i gminę Kowiesy –gospodarza /dzięki temu 
zmniejszono koszty organizacji imprezy/. Pan Wicestarosta podkreślił, że bardzo dużo podziękowań 
wpłynęło od zaproszonych gości, na których wrażenie wywarła uroczystość, jej oprawa i atrakcje 
towarzyszące. Były pewne niedociągnięcia ale na przyszłość postaramy się ich uniknąć.  
Pan Wicestarosta w podziękowaniu za wkład pracy przy dożynkach w imieniu Starosty i swoim na 
ręce pani Przewodniczącego Rady i Wójta wręczył bukiety kwiatów.  
 
Pani Przewodniczący i pan Wójt podziękowali panu wicestaroście za rzetelną i rzeczową współpracę i 
życzyli na przyszłość wielu wspólnych inicjatyw.  
  
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
I. Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. Wykonano remont dróg gminnych bitumicznych polegający na uzupełnieniu ubytków w 

nawierzchni jezdni i wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i 
grysem bazaltowym w Budach Chojnackich /przez wieś/, Franciszkowie /odcinek drogi w ciągu 
wiaduktu kolejowego nad CMK o pow. ok. 212 m

2
/, Kowiesach /droga przez osiedle do S8/ - 

wartość robót: 14.804,28 zł. 
2. Zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Paplin, Paplinek, Chełmce, Lisna i 

zachodnia część Chrzczonowic o łącznej długości 17.011,50 m, wartość robót: 1 497 911,31 zł. 
3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 115158E w Chrzczonowicach, wartość robót: 

167.232,49 zł. Roboty dodatkowe: wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku tej drogi do 
włączenia z wiaduktem /wartość robót: 34.160,36 zł/ i na odcinku drogi dojazdowej przy S8 w 
sąsiedztwie wiaduktu /wartość robót: 37.792,45 zł/. 

4. Wykonano nawierzchnię z tłucznia na drogach dojazdowych w miejscowościach: Nowy Lindów, 
Wola Pękoszewska-Zawady, Chełmce, Jeruzal, Lisna, Wólka Jeruzalska /w lesie/. Tłuczeń w ilości 
2 tys. ton pozyskano nieodpłatnie od PKP /informację o tym przekazano na czerwcowej sesji rady 
gminy/. Wartość robót to ok. 42 tys. zł. 

5. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano ofertę na przebudowę zbiornika małej retencji i 
drogi wewnętrznej w Michałowicach. Cena ofertowa brutto to 245.512,55 zł. Pozyskane zostały na 
ten cel środki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 158 tys. zł. 

6. Podpisany został akt notarialny w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez 

działkę nr 2/17 obręb Lisna stanowiącą własnością gminy na rzecz każdoczesnych właścicie li 

działek nr 2/2, 3, 4/1 i 4/2 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr  V/37/15 z dnia 25 lutego 

2015 r. 

7.  04.08. – przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek znajdujących się w 

obrębie Jeruzal, który zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium. 

8. 18.08. – przeprowadzono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 118/14 

położonej w obrębie Zawady, który zakończył się wynikiem pozytywnym – najwyższa cena 

uzyskana w przetargu 146 650,00 zł. 
9. W lipcu do sołtysów została przesłana informacja o środkach przypadających na poszczególne 

sołectwa z funduszu sołeckiego na 2016r. Łączna kwota środków to 210.245,12 zł. Warunkiem 
przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta  przez sołectwo 
wniosku w terminie do dnia 30 września. 

10. W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki 
komunalnej w Urzędzie Gminy Kowiesy zatrudniona została pani Urszula Wieteska na umowę na 
czas określony do 31.12.2015 r. Ogółem wpłynęły dwie aplikacje, z czego jedna nie spełniała 
wymogów formalnych.  

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowiesach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w lipcu i sierpniu 
przywiózł 2 tony 160 kg żywności o wartości 6.531,00 zł. 

12. 23.08. odbyły się w Woli Pękoszewskiej Dożynki Powiatowe 2015. Od sponsorów, z LGD „Kraina 
Rawki” i z tytułu opłat targowych wpłynęło do budżetu na ten cel 28.100 zł, koszt organizacji 
imprezy wyniósł 24.411 zł. 
 

W tym miejscu pan Wicestarosta nadmienił, że koszt organizacji dożynek po stronie starostwa 
zamknął się w kwocie 35 tys. zł. Czyli łącznie koszty wspólnie poniesione przez gminę i powiat 
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wyniosły ok. 60 tys. zł. Przy zleceniu organizacji firmie zewnętrznej koszt ubiegłorocznych dożynek 
wyniósł 100 tys. zł. 

 
II. Wyjazdy i spotkania: 
1. 23.06.- odbiór samochodu pożarniczego Magirus z Rzeczycy, zakupionego przez OSP Paplin za 

6.800 zł. Samochód jest odnowiony, wyremontowano autopompę.  
2. 26.06. – zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu i w Niepublicznej 

Szkole Podstawowej w Turowej Woli. 
3. 29.06.- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”. 
4. 30.06. – spotkanie z radnymi i doradcą technicznym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w 

sprawie budynku socjalnego w Wymysłowie. 
5. 01.07. – spotkanie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii dotyczące zapobiegania 

bezdomności zwierząt. 
6. 08.07. – spotkanie z prezesem Cezarym Dzierżkiem w WFOŚiGW. 
7. 14.07. – spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w sprawie 

organizacji Dożynek Powiatowych 2015. 
8. 16.07. – konferencja w Sejmie RP dot. JOW-ów. 
9. 22.07. – spotkanie z Wicemarszałkiem Dariuszem Klimczakiem w Urzędzie Marszałkowskim w 

Łodzi. 
10. 24.07. – uroczysta gala w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach z okazji Święta Policji. 
11. 27.07. – spotkanie z mieszkańcami Bud Chojnackich. 
12. 29.07. – spotkanie z projektantami schodów w budynku gimnazjum. 
13. od 30.07. do 14.08. – urlop wypoczynkowy. 
14. 07.08. i 17.08. – miało miejsce rozgraniczenie w Michałowicach – działka gminna nr 53 /droga/, 

działki 104 i 54 należące do osoby fizycznej. Nie doszliśmy do porozumienia i sprawa zakończy 
się w sądzie. 

15. 25.08. – zebranie wiejskie w Nowym Lindowie /f. sołecki/. 
16. 26.08. – szacowanie nieruchomości w Kowiesach należących do GS-u /sklep – nasze 

zabezpieczenie hipoteczne to kwota 129.336 zł i budynek magazynowy – nasze zabezpieczenie 
hipoteczne to kwota 23.891 zł/ przez rzeczoznawcę majątkowego z udziałem komornika przy SR 
w Rawie Mazowieckiej. 
 

Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji. Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Pani Przewodniczący zarządziła 5-cio minutową przerwę w obradach – uczestniczący w sesji przed 
urzędem mogli obejrzeć pozyskany przez OSP Paplin samochód pożarniczy.  
 
Ad. 6 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników na kadencję 2016-2019. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i 
kadr, który wyjaśnił, że ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady 
gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wybory ławników odbywają się najpóźniej 
w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Prezes 
Sądu Okręgowego w Łodzi pismem znak: A.XX-0130-4/15 z dnia 19 maja 2015 roku skierowanym do 
Urzędu Gminy Kowiesy, poinformował o ustalonej liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy 
Kowiesy do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej - ogółem 3 osoby z wyłączeniem ławników do 
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 30 
czerwca 2015 roku. W ustawowym terminie wpłynęły 3 zgłoszenia kandydatów na ławników do SR w 
Rawie Mazowieckiej. Zgodnie z  ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na 
sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia 
przez nich wymogów określonych w ustawie. Na wczorajszym posiedzeniu komisji do zespołu zgłosili 
się następujący radni: Dorota Powązka, Barbara Kowalska, Teresa Pietrzak i Andrzej Krajewski. 
  
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. 
 



Protokół z IX Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 28 sierpnia 2015 roku 

4 

 

Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na 
kadencję 2016-2019. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który 
wyjaśnił, że zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz.133 ze zm.) rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego 
Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. 
 
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. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem. Omówienia projektu dokonał 
pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że przewodniczący ZGW RP wystąpił do 
wójtów i burmistrzów z apelem o zwrócenie się do rad gmin i miast o wystosowanie apelu do 
marszałków obu izb parlamentu, prezydenta i premiera w sprawie odrzucenia niekorzystnych dla 
samorządów wiejskich zapisów projektu ustawy Prawo wodne, które zmuszają gminy do realizacji 
kolejnych obowiązków bez odpowiedniego wsparcia finansowego. Załącznik do projektu uchwały 
wyszczególnia jakich zapisów projektu ustawy to dotyczy. 
 
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 zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok. 
Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że zwiększenie dochodów budżetu dotyczy: 

 dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na przebudowę drogi w Chrzczonowicach – 
54.230,00 zł, 

 przyjęcia darowizny od firmy JHM (zwrot wypłaconych odszkodowań na poszerzenie drogi w 
Zawadach) – 20.000,00 zł, 

 przyjęcia darowizny  i opłat za stoiska na dożynkach – 4.600,00 zł, 

 przyjęcia dotacji na składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków – 542 zł, 

 przyjęcia dotacji na wyprawkę szkolną – 3.555 zł, 

 zwiększenia subwencji ogólnej (z rezerwy subwencji oświatowej) w kwocie 7.000,00 zł.  
Zmiany wydatków: 
Zwiększenie wydatków: 

 Wprowadzenie środków w kwocie 25.000,00 zł na wykonanie map dc projektowych na realizację 
drogi relacji Lisna –Paplinek –Chrzczonowice (przygotowanie do naboru wniosków o 
dofinansowanie w ramach PROW, droga przygotowywana od 2009 roku - poszerzenia), 

 75.000,00 zł na wydatki bieżące w drogach (na rozłożenie tłucznia z CMK oraz na transport 
tłucznia pozyskanego z kolei warszawskich), 

 zwiększenie wydatków na promocje 4.600,00 zł - wydanie gazetki gminnej (dwa kwartalniki) 
zamiast planowanego folderu, 

 zwiększenie wydatków na oświatę 43.500,00 zł, z tego: 
- 7.000,00 zł na doposażenie kuchni w gimnazjum (środki z budżetu państwa), 
- 10.500,00 zł na zwrot za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w 
innych gminach – głównie do Piekar w gm. Mszczonów), 
- 22.000,00 zł to zwiększenie środków na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w 
Kowiesach (konieczność zatrudnienia dodatkowego nauczyciela i pomocy), 
- 4.000,00 zł zwiększenie dotacji dla zespołu wychowania przedszkolnego w Turowej Woli, 

Zmniejszenie wydatków: 

 Zmniejszenie planowanej kwoty wydatków na dalsze wodociągowanie gminy o kwotę 100.000,00 
zł (w m-cu styczniu wprowadzone do budżetu 150 tys. zł na podkłady geodezyjne i dokumentację 
projektową nie zostanie wykorzystane do końca roku), 

 Zmniejszenie planowanych wydatków na nakładkę asfaltową w Chrzczonowicach o kwotę 
101.090,00 zł z uwagi na wartość zadania uzyskaną po przetargu. 

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 138.790,00 zł. 
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Radny Janusz Brzeziński zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji wystąpił o wydanie kwartalnika, 
bo w gminie wykonano dużo inwestycji i byłoby o czym pisać, ale rada zdecydowała przeznaczyć 
środki na inny cel. Teraz o kwartalniku radny dowiedział się już po jego wydaniu, gdy otrzymał 
egzemplarz gazety od jednego z mieszkańców wsi. O tym, że ma być taki kwartalnik radni powinni 
zostać poinformowani na poprzedniej sesji. Podobnie w kwestii rozłożenia tłucznia na drogach – radni 
nie powinni dowiadywać się o tym po fakcie. Wójt podjął decyzje jednoosobowo. Więc po co jest rada, 
może lepiej radę rozwiązać i wprowadzić zarząd komisaryczny? Odnośnie treści artykułu w 
kwartalniku dotyczącego zmian w prawie energetycznym /zgodnie z nowelizacją, koszty oświetlenia 
dróg ekspresowych i autostrad będzie ponosiła GDDKiA a nie samorządy/ radny zwrócił uwagę, że w 
dobrym tonie było by wspomnieć, że prekursorem kampanii o wprowadzenie takich zmian był 
poprzedni wójt. W kwartalniku w wywiadzie przeprowadzonym z proboszczem Chojnaty jest wyraźnie 
napisane, że to poprzedni proboszcz wyremontował kościół.  
Przewodniczący rady wskazała, że kwartalnik spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród 
mieszkańców /funkcja informacyjno-promocyjna/, a jeżeli przepływ informacji we wskazanych 
kwestiach nie był zbyt dobry, to będziemy musieli nad tym popracować. To od państwa radnych zależy 
czy będą dalsze wydania gazety.  
 
Radni nie mieli  więcej 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 interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że pewnych niedociągnięć na uroczystościach dożynkowych, jak 
kwestia grochówki na talony a nie dla wszystkich, udałoby się uniknąć gdyby sesję zwołać przed 
dożynkami i przedstawić wszystkie ustalenia.   
Przewodniczący Rady wskazała, że wszelkie uwagi dotyczące organizacji dożynek przyjmujemy z 
pochyleniem czoła. Gmina była jedynie współorganizatorem uroczystości ale bez zaangażowania 
radnych, stowarzyszeń, jednostek OSP i kół gospodyń z terenu gminy nie udałoby się zorganizować 
przedsięwzięcia. Ta uroczystość była wspaniałą okazją do wypromowania naszej gminy. 
Przewodniczący wyjaśniła, że sesja przed uroczystościami dożynkowymi była by poświecona jedynie 
sprawie dożynek. Właściwsze było by spotkanie robocze w tej sprawie. Odnośnie kwestii grochówki, 
pani Przewodniczący wyjaśniła, że na Dożynkach Powiatowych w Lipcach Reymontowskich i na 
Dożynkach Wojewódzkich w Białej Rawskiej w latach ubiegłych, w których uczestniczyła, były talony i 
takie samo rozwiązanie przyjęło starostwo. Chodziło też o to, by stoiska gminne mogły sprzedać swoje 
produkty.  
Radna Barbara Kowalska opisała kilka incydentów jakie miały miejsce przy wydawaniu grochówki  i 
napomknęła o fakcie wyproszenia ze świetlicy jednego z sołtysów, który był zaproszony na obiad, bo 
teraz stołują się VIP-y, a na sali byli mieszkańcy lokalu socjalnego w Kowiesach.  
Przewodniczący rady wyjaśniła, że ci państwo nie byli na obiedzie, zostali wyproszeni z sali. Jeżeli 
miało miejsce niewpuszczenie któregoś zaproszonego na salę to tylko dlatego, że była ograniczona 
liczba miejsc i wymiana gości następowała rotacyjnie. Jeśli ktoś poczuł się urażony to bardzo 
przepraszam. Być może gdyby do zaproszeń dołączone były kotyliony uniknięto by nieporozumień. 
Radny Cezary Żukowski zaapelował, żeby ze sprawy grochówki nie robić afery. Poparł radnego 
radny Bartłomiej Matysiak. 
Przewodniczący Rady wskazała, że uroczystość dożynek się podobała o czym świadczą liczne bardzo 
pozytywne wpisy na facebook-u i ponownie podkreśliła, że było to bardzo duże wyzwanie 
organizacyjne. Pewnych niedociągnięć nie dało się uniknąć, będziemy mieć to wszystko na uwadze 
przy organizacji kolejnych dożynek w przyszłości. Warto się tymi wszystkimi uwagami podzielić i ze 
starostwem i z organizatorem dożynek przyszłorocznych gminą Nowy Kawęczyn.   
 
Radny Janusz Brzeziński podniósł kwestię rozmowy jaką przy okazji rozgraniczenia w Michałowicach 
przeprowadził pan Wójt z jednym z mieszkańców wsi, dotykając też osoby radnego, który nigdy złego 
słowa na obecnego wójta nie powiedział. 
Pan Wójt wskazał, że pewne kwestie z mieszkańcem Michałowic zostały wyjaśnione i sprawę uważa 
za zamkniętą.  
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Radna Dorota Powązka wystąpiła o: 
- rozłożenie pozyskanego tłucznia na drogach w Chojnacie, Chojnatce i Franciszkowie, 
- przedstawienie informacji dotyczącej szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych 
suszą, 
- przygotowanie zestawienia ile gmina w roku bieżącym zaoszczędziła po przetargach z uwagi na 
niższe ceny niż w kosztorysach na poszczególne zadania. 
 
Pan Wójt przedstawił informację w jakich uprawach, na jakich kategoriach glebowych rolnicy mogą 
występować o szacowanie strat spowodowanych suszą i terminie składania wniosków /do 4 września/.  
 
Radny Wiktor Machałowski zapytał, czy osoba zatrudniona na stanowisko ds. gospodarki 
komunalnej spełniła wymóg stażu pracy, skoro jest to stanowisko kierownicze? 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że przedmiotowe stanowisko nie jest stanowiskiem 
kierowniczym a dodatkowy wymóg doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku został 
spełniony – zatrudnienie u nas w urzędzie w ramach robót publicznych i 9-miesieczny staż w Wydz. 
Geodezji w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach. 
 
Radny Janusz Brzeziński wystąpił o rozłożenie 200 t tłucznia na drodze w Nowym Wylezinie w 
stronę Chrząszczewa. 
 
Radna Barbara Białek spytała czy radny z Chełmc dopełnił formalności umieszczając nawodnienie w 
pasie drogi gminnej i powiatowej? 
Pan Wójt wskazał, że nie ma informacji w tej kwestii. 
Radna wystąpiła również o przedstawienie informacji, ile gospodarstw przyłączyło się do wodociągu w 
Lisnej. 
Pan Wójt poinformował, że informację taką poda na kolejnym posiedzeniu komisji i sesji. 
Radna poprosiła, aby na sesji był obecny przedstawiciel Izby Rolniczej, żeby móc zgłaszać problemy z 
jakimi borykają się rolnicy. 
Pani Przewodniczący wskazała, że przedstawiciel izby z naszego terenu będzie uczestniczył w 
sesjach. Nie ma go na obradach w dniu dzisiejszym, gdyż jako członek komisji ds. szacowania szkód 
pracuje dziś w terenie. 
  
Radny Andrzej Krajewski zapytał na jakiej podstawie określa się uprawy, w których może mieć 
miejsce szacowanie szkód spowodowanych suszą? 
Pan Wójt wyjaśnił, że opiera się to na raporcie opracowanym przez Państwowy Instytut Badawczy w 
Puławach. 
Radna Dorota Powązka wniosła o wystosowanie apelu do wojewody o rozszerzenie zakresu kategorii 
gleb na uprawach i zapytała, dlaczego nie zostały ujęte zboża? 
Pan Wójt obiecał, że spróbuje wystąpić do wojewody  w tej sprawie łącznie z gminą Biała Rawska i 
gminą Sadkowice, a następnie wyjaśnił, że zboża zostały już zebrane i nie ma możliwości dokonania 
szacunków. 
 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski wystąpił z apelem do sołtysów, że skoro jest możliwość 
pozyskania nieodpłatnie tłucznia na drogi, te sołectwa, które są nim zainteresowane niech fundusz 
sołecki przeznaczą na transport materiału a nie na place zabaw czy lampy oświetleniowe. 
Radna Barbara Kowalska zapytała, czy fundusz przeznaczać tylko na transport? 
Pan Wójt wyjaśnił, że tak jak było dotychczas - na dostawę i rozłożenie materiału. 
 
Radny Janusz Brzeziński wniósł, żeby na kolejne obrady przedstawić stan zadłużenia gminy w 2004 
kiedy poprzedni wójt nastał i w 2014 r., kiedy wygasł jego mandat. 
 
Radny Cezary Żukowski zapytał jakie są powiązania między poprzednim wójtem a właścicielem firmy 
SIN-BUD z Białej Rawskiej? Radny poprosił o wskazanie wszystkich inwestycji, przy których realizacji 
przewija się właściciel przedmiotowej firmy /jako projektant, wykonawca czy inspektor nadzoru/. 
Radny Janusz Brzeziński poprosił, by uzupełnić to zestawienie o wskazanie procedur, na podstawie 
których dokonano wyboru  oferty i czy zostały one zachowane. 
 
Radny Cezary Żukowski zwrócił się do członków komisji rewizyjnej, aby ta wystąpiła z wnioskiem do 
wójta o wystąpienie do nadzoru budowlanego, żeby definitywnie zakończyć sprawę budynku 
socjalnego w Wymysłowie. 
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Nie zgłoszono więcej interpelacji i zapytań. 
 
Ad.11 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pan Wójt poinformował, że w dniu 23.08. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzającego odpady BIO-
DEGRA na działkach 88 i 86/3 w Chrzczonowicach. 
Sołtys Chrzczonowic podziękowała w imieniu mieszkańców Chrzczonowic sołtysom i wszystkim 
mieszkańcom gminy, którzy zaangażowali się w oprotestowanie powstania zakładu bioremediacji w 
Chrzczonowicach. 
 
Sołtys Zawad zapytała, czy teraz kiedy została sprzedana działka w Zawadach będą przeprowadzane 
jakieś inwestycje w tej miejscowości i poinformowała o zniszczeniu drogi przez wieś przez wywrotki 
dowożące tłuczeń na działkę prywatną koło Orlenu. Miało to miejsce podczas urlopu pana wójta 
/piątek i sobota/.  
Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli ktoś musi dojechać do swojej nieruchomości drogą gminną to z niej 
korzysta.  
Sołtys wskazała, że wywrotki mogły jeździć drogą z płyt przy torach. 
Pan Wójt zobowiązał się do oględzin przedmiotowej drogi. 
 
Sołtysi otrzymali: 
- informację w jakich uprawach, na jakich kategoriach glebowych rolnicy mogą występować o 
szacowanie strat spowodowanych suszą i o terminie składania wniosków, 
- informację prezesa ARiMR dotyczącej PROW na lata 2014-2020, 
- plakaty informacyjne zapraszające do udziału w pracach zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 
„Kraina Rawki”. 
 
Radni otrzymali: 
- informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r., 
- informację w jakich uprawach, na jakich kategoriach glebowych rolnicy mogą występować o 
szacowanie strat spowodowanych suszą i o terminie składania wniosków. 
 
Pani Przewodniczący podziękowała pracownikom urzędu gminy za pracę i poświęcony czas przy 
organizacji dożynek.  
 
Pan Wójt wręczył pisemne podziękowania uczestniczącym w obradach przedstawicielom KGW I 
stowarzyszeń za wkład pracy przy organizacji tegorocznych Dożynek Powiatowych.   
 
Nie zgłoszono więcej wniosków. 
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
IX Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.45. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


