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P R O T O K Ó Ł X/2015 
 

z X Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 września 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  13 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych –  nieobecni byli radni: Andrzej Krajewski i Andrzej 
Oktabiańczuk według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji 
uczestniczyli: pan Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa łódzkiego, pani Maria Cygan – 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kowiesach oraz sołtysi - zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji udział wziął:  
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy. 
 
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Zuzanna Dudziak – Przewodniczący Rady Gminy, która serdecznie 
powitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.   
   
Ad. 2 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 
na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych. 
 
Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawiła planowany porządek obrad:   
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 

stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2015-2018. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 
 
Z wnioskiem o zmianę porządku wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o rozszerzenie porządku obrad o 
wprowadzenie po punkcie 8 punktu 9 w brzmieniu:  
„.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kowiesy porozumienia 
z Powiatem Skierniewickim i Gminą Nowy Kawęczyn w sprawie złożenia wspólnego wniosku i 
realizacji projektu pn. „Stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju obszaru funkcjonalnego 
intensywnego rolnictwa w Województwie Łódzkim poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej z 
siecią drogową TNT w części wschodniej Powiatu Skierniewickiego”  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” 
 -  z uwagi na możliwość wspólnej realizacji wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1330E. 
 
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 
radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 13 głosami.  
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Po zmianie porządek przedstawia się następująco: 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 

stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2015-2018. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kowiesy porozumienia 

z Powiatem Skierniewickim i Gminą Nowy Kawęczyn w sprawie złożenia wspólnego wniosku i 
realizacji projektu pn. „Stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju obszaru funkcjonalnego 
intensywnego rolnictwa w Województwie Łódzkim poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej z 
siecią drogową TNT w części wschodniej Powiatu Skierniewickiego”  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z IX Sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 
2015 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z IX 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. 
 
Następnie pani Przewodniczący oddała głos panu Wicemarszałkowi, który serdecznie podziękował za 
zaproszenie na dzisiejsze obrady. Następnie pan Dariusz Klimczak przedstawił możliwości 
dofinansowania zadań realizowanych przez jst i inne podmioty w rozpoczętym już okresie 
programowania. Z budżetu województwa na inwestycje drogowe można będzie pozyskać 
dofinansowanie z RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne 
/nabór wniosków od 9.10. br/, z PROW na lata 2014-2020 /najprawdopodobniej z końcem roku lub na 
przełomie 2015 i 2016 zostanie uruchomiony nabór wniosków/ oraz z budżetu województwa na drogi 
dojazdowe do pól /ok. 30 mln zł w budżecie województwa przeznaczane jest na ten cel, w roku 
przyszłym podwyższenie dofinansowywania i zmiana reguł jego przyznawania - więcej środków dla 
mniejszej liczby beneficjentów/, poza budżetem województwa istnieje możliwość dofinansowania w 
ramach tzw. Schetynówki z ŁUW w Łodzi. W latach kolejnych będzie istniała możliwość 
dofinansowania ze środków UE zadań wodociągowych i kanalizacji, jak również w przyszłym roku 
zostanie uruchomiony Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i 
Turystyki /konieczność ujęcia zadania inwestycyjnego w wojewódzkim wieloletnim programie rozwoju 
bazy sportowej/. Pan Wicemarszałek poinformował, że został już ogłoszony Regulamin konkursu na 
składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Poddziałania V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego /maksymalny poziom dofinansowania 85%, nabór wniosków już 
październiku br/ w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020, jak również nadmienił o 
dofinansowaniu z budżetu województwa dla organizacji pozarządowych działających w obszarze 
kultury, turystyki, sportu, polityki społecznej i innych /konkursy organizowane raz w roku, największym 
zainteresowaniem cieszą się imprezy integracyjne, premiowana jest wielopokoleniowość, wnioski 
składane są do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej/ i wskazał, że Samorząd Województwa 
Łódzkiego wdraża i finansuje również programy zdrowotne i profilaktyczne. Pan Wicemarszałek 
zwrócił uwagę także na bardzo szeroko rozbudowany system stypendialny dla uczniów i studentów z 
obszaru województwa. Na zakończenie pan Dariusz Klimczak zapewnił, że w razie potrzeby będzie 
służył pomocą i radnym i sołtysom i wszystkim zainteresowanym i chętnie udzieli odpowiedzi na 
wszystkie pytania.  
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Pani Przewodniczący podziękowała panu Wicemarszałkowi za dotychczasową współpracę z Urzędem 
Marszałkowskim i podkreśliła, że wiele inwestycji gminnych zostało zrealizowanych dzięki otwartości 
takich ludzi jak pan Wicemarszałek. 
 
Pan Wójt dodał, że pan Wicemarszałek cieszy się uznaniem wśród mieszkańców gminy i życzył mu 
sukcesu wyborczego w nadchodzących wyborach parlamentarnych z listy PSL do Sejmu RP. 
 
Pan Wicemarszałek jeszcze raz podziękował za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej sesji, życzył 
dalszych owocnych obrad i opuścił  posiedzenie. 
  
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
I. Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. Rozpoczęliśmy roboty budowlane w Michałowicach – przebudowa zbiornika małej retencji wodnej 

i drogi dojazdowej /wykonawcą zadania jest firma EKOBAU sp. z. o o. ze Słupca., wartość robót to 
245,512 zł brutto/; 

2. Kończymy remont drogi w Chojnatce w stronę Michałowic – utwardzenie tłuczniem, roboty będą 
zakończone najprawdopodobniej już dzisiaj; 

3. Trwa transport tłucznia z SKM z Warszawy – ok. 2 tys. ton, materiał jest magazynowany na placu 
za bankiem;  

4. Dziś zostanie przywieziony pług strzałkowy do ciągnika do odśnieżania dróg gminnych za 8.900 
zł, pług jest nowy i jedzie do nas prosto z Targów Poznańskich, koszt transportu to 200 zł brutto. 

5. 17.09 podpisane zostały dwa akty notarialne: umowa kupna działek nr 112/1 i 155/1 w Nowym 
Wylezinie na powiększenie sąsiedniej działki /droga na działce nr 111 w stronę Chrząszczewa/ i 
umowa sprzedaży działki nr 118/14 w Zawadach;  

6. W dniach 19-20 września odbyło się XXXVIII Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw /w 
paradzie uczestniczyli: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i pracownik ds. działalności 
gospodarczej i promocji, uczniowie i nauczyciele oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kowiesach, 
członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy oraz mieszkańcy gminy, stoisko gminne 
przygotowały Stowarzyszenie  Rozwoju Gminy Kowiesy /19.09./ i KGW Wola Pękoszewska 
/20.09./, ochronę stoiska w nocy z 19/20.09. zapewnili strażacy z OSP Jeruzal.  

7. Przeprowadzana jest naprawa ciągnika gminnego, na dzień dzisiejszy nie wiadomo jaki będzie jej 
koszt. 
 

II. Wyjazdy i spotkania: 
1. 30.08. – IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Lipcach Reymontowskich - Kobiecej 

Drużynie z Paplina udało się poprawić wynik sprzed dwóch lat i panie awansowały zajmując II 
miejsce w klasyfikacji generalnej otrzymując jednocześnie tytuł Wicemistrzyń Powiatu 
Skierniewickiego. 

2. 02.09. – ustalenie transportu tłucznia z SKM w Warszawie; 
3. 08.09. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”. 
4. 10.09. – wyjazd do Leśniewic Małych k. Gostynina – ustalenie warunków zakupu pługa do 

ciągnika; 
5. 17.09 – podpisanie aktów notarialnych w Rawie Mazowieckiej; 
6. 23.09. –  uczestnictwo razem z Burmistrzem Białej Rawskiej i Wójtem Sadkowic w spotkaniu z 

Wicewojewodą J. Klimasem dotyczącym szacowania szkód w gospodarstwach rolnych z powodu 
suszy; będzie powołana specjalna komisja na szczeblu wojewódzkim, która oceni stan sadów na 
terenie województwa /wybiórcze lustracje/. 
 

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

Ad. 6  
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 
nieruchomości stanowiące własność gminy – działka nr 8 w Lisnej i działka nr 110/24 w Kowiesach. 
Przedmiotowe nieruchomości są dzierżawione przez osoby fizyczne, na podstawie umów dzierżaw 
sporządzonych na okres do lat trzech. Dzierżawcy wnioskują o zawarcie kolejnych umów. 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 
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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.  
  
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. 7 
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:   

Zwiększenie dochodów budżetu dotyczy: 
- przyjęcia do budżetu dotacji z tytułu  zwrotu 37% wydatków poniesionych w ramach funduszu 
sołeckiego w 2014 roku w kwocie 76.645,35 zł. Kwotę tą przeznacza się na: 

 zakup pługa do ciągnika do odśnieżania dróg gminnych – 10.000 zł, 

 wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Chełmcach i Ulaskach /nakładka 
asfaltowa/ - 7.500,00 zł, 

 zwiększenie planu na zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Chełmce – 500 zł, 

 zakup opryskiwacza – 2.500 zł, 

 remont schodów i szamba w gimnazjum – 15.000 zł, 

 remont drogi w Chojnatce – 30.000 zł, 

 zwiększenie wydatków na wykonanie rowów przy drodze w Chrzczonowicach - 5.000,00 zł, 

 bieżące wydatki na drogi /remont ciągnika/ - 5.000 zł; 

 zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1.145 zł; 
-  zwiększenia planu na dochody ze sprzedaży majątku – 26.000,00 zł /za działkę w Zawadach/, 
- zwiększenia planowanych wpłat za zajęcie pasa drogowego od wykonawcy wodociągu – 15.000,00 
zł, 
- przyjęcia dotacji na Wybory do Parlamentu – 6.676,00 zł, 
- przyjęcia dotacji na zakup podręczników do szkół – 17.505,00 zł, 
- przyjęcia dotacji z tzw. Schetynówki na budowę drogi w Chrzczonowicach – 76.604,00 zł. 
Kwota ta w całości zmniejszy nam deficyt o 123.749 zł.   
W wydatkach z zadania renowacji stawu wraz z remontem drogi w Michałowicach, zmniejsza się plan 
o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na mapy d.c. projektowych – na  wodociąg. 
Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 280.000 zł dotyczy otrzymanego 
zwrotu podatku VAT z inwestycji wodociągowej 2015 r. 
 
Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2015-2018. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że w WPF 
Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie dostosowania planowanych wysokości budżetowych 
na rok 2015: 

 dochody zmniejsza się o kwotę  61.569,65 zł, 

 wydatki zmniejsza się o kwotę 185.318,65 zł, 

 przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 123.749,00 zł. 
W związku z powyższymi zmianami deficyt roku 2015 zmniejsza się o kwotę 123.749,00 zł i wyniesie 
359.308,00 zł a jego pokrycie planowane jest z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 1.983.473,22 zł a jego spłata zakładana jest do roku 2023. 
W załączniku do przedsięwzięć na lata 2015-2018 wprowadza się do realizacji następujące zadania: 
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wędrogów, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, 
część Kowies, część Lisnej, część Franciszkowa (z ustalonym limitem w wysokości 800 000,00 zł), 
- Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna-Paplinek-Chrzczonowice (z ustalonym limitem w 
wysokości 800 000,00 zł), 
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- Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach(z ustalonym limitem w wysokości 1 200 
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.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kowiesy 
porozumienia z Powiatem Skierniewickim i Gminą Nowy Kawęczyn w sprawie złożenia wspólnego 
wniosku i realizacji projektu pn. „Stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju obszaru 
funkcjonalnego intensywnego rolnictwa w Województwie Łódzkim poprzez poprawę dostępności 
komunikacyjnej z siecią drogową TNT w części wschodniej Powiatu Skierniewickiego”  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Omówienia 
projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że Zarząd Powiatu w Skierniewicach wyszedł z propozycją 
złożenia wniosku wspólnie z naszą gminą i Gminą Nowy Kawęczyn dotyczącego realizacji w ramach 
RPO Woj. Łódzkiego. W ramach projektu ma zostać przebudowanych i zmodernizowanych ok. 20 km 
dróg powiatowych. Zmodernizowane drogi będą bezpośrednio połączone z siecią TNT – trasą S8. 
Projekt będzie projektem partnerskim realizowanym w ramach działania II.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 
Drogi Lokalne. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach 
wskazanego poddziałania to 93 mln zł, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 
85%. Konkurs obejmuje projekty dotyczące budowy, przebudowy lub modernizację dróg lokalnych 
(powiatowych, gminnych) w tym obwodnic, skrzyżowań, wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż 
realizowanej inwestycji /pobocza, rowy, chodniki/. Powiat Skierniewicki obejmie obowiązki lidera w/w 
projektu. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do stworzenia przyjaznych warunków dla 
rozwoju obszaru funkcjonalnego intensywnego rolnictwa w Województwie Łódzkim. Długość drogi 
powiatowej na naszym terenie to 12 km /od Jeruzala, przez Chełmce, Paplin, Kowiesy, Chojnatę do 
Woli Pękoszewskiej – do DK nr 70/, na terenie gminy Nowy Kawęczyn to 8 km.  Przybliżona wartość 
inwestycji to 11 mln zł, zakładamy, że  nasz udział we wkładzie własnym wyniósł by 0,5 mln zł /1/3 
całości wkładu własnego/. W dniu dzisiejszym rada powiatu podejmuje uchwałę w tej sprawie a rada 
gminy Nowy Kawęczyn własną uchwałę podejmie na sesji w dniu 30.09.  
 
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 interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zapytał czy w związku ze sprzedażą nieruchomości w 
Zawadach coś zostanie zrobione na terenie sołectwa? 
Sołtys Zawad wskazała na brak wodociągu, oświetlenia ulicznego i Internetu, brak tabliczek z nazwą 
miejscowości i numeracją /stąd problemy z dotarciem do posesji/ i na fatalny stan nawierzchni drogi 
od Franciszkowa przez Zawady. 
Pan Wójt wyjaśnił, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wchodzą do budżetu gminy i to 
rada gminy decyduje na co zostaną wydatkowane. Są miejscowości, w których nie ma nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży a konieczne jest przeprowadzenie inwestycji na ich terenie. 
Sołtys Zawad wskazała, że to już druga nieruchomość w Zawadach w ostatnim czasie, która została 
sprzedana a wieś jest nierówno traktowana- tylko w jednej części jest wodociąg i oświetlenie. 
Pan Wójt wyjaśnił, że kwestia dostępu do Internetu nie jest zadaniem własnym gminy, a przed chwilą 
Państwo w objaśnieniu do uchwały w sprawie zmiany WPF usłyszeliście, że wprowadzamy zadanie 
wodociągowe. Jeżeli budżet na to pozwoli zadanie to potraktujemy jednoetapowo, jeśli nie podzielimy 
na 2 etapy /decyduje zainteresowanie mieszkańców wyrażone w ankietach/. W przypadku Zawad sieć 
może zostać poprowadzona bądź od strony Bud Chojnackich albo po działce należącej do kolei od 
wodociągu w Zawadach. 
 
Radna Dorota Powązka zapytała, odnosząc się do przyjętej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Gminę Kowiesy porozumienia z Powiatem Skierniewickim i Gminą Nowy Kawęczyn w 
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sprawie złożenia wspólnego wniosku i realizacji projektu dotyczącego drogi powiatowej, która 
przebiega na naszym terenie od Jeruzala, przez Chełmce, Paplin, Kowiesy, Chojnatę do Woli 
Pękoszewskiej, czy celowe jest aby w Chełmcach dalej inwestować w drogę przez wieś? Wszystkie 
środki są lokowane w część zachodnią gminy a zapomina się o części wschodniej– Kowiesy za 
wiaduktem, Franciszków, Stary Wylezin, Chojnatka, Turowa Wola. Radna zaapelowała, by w 
przyszłości tak planować rozdział środków, żeby wszystkie części gminy były jednakowo traktowane. 
Radny Janusz Brzeziński podzielił się spostrzeżeniem jakie nasunęło mu się po posiedzeniu komisji 
rady gminy w dniu 21.09. Tłuczeń rozłożono na drogę w Jeruzalu, Chełmcach a nie zrobiono tego na 
Paplinie, choć droga również biegnie przez to sołectwo. Planowana jest do realizacji droga w 
Chełmcach i droga Lisna-Chrzczonowice. Wszystkie trzy inwestycje w okręgu pana radnego z Chełmc 
i dochodzi teraz czwarte zadanie inwestycyjne do realizacji wspólnie z powiatem i gminą Nowy 
Kawęczyn. Czy nie właściwsze było by zamiast w Chełmcach zrobić drogę w Chojnatce od drogi 
powiatowej? Tam jest nawierzchnia tłuczniowa /kurzy się/, jeden z mieszkańców przekazał aż 17 arów 
gruntu na jej poszerzenie. Można odnieść wrażenie, że ten radny który głośno krzyczy to uzyska to co 
chce. 
Pan Wójt wskazał, że to rada gminy decyduje o tym jakie inwestycje i gdzie będą realizowane. To na 
posiedzeniu komisji zadecydowaliście Państwo, że będzie to droga w Chełmcach. Pan Wójt zwrócił 
uwagę, że do realizacji jest przeznaczona również droga na Ulaskach, czyli w części wschodniej 
gminy a droga w Lisnej była już przygotowywana do realizacji w minionej kadencji - poszerzenia 
/może to potwierdzić pani sołtys tej miejscowości/. Robimy te odcinki dróg, które są najtrudniejsze. W 
Chełmcach jest najgorsza nawierzchnia destruktowa. W Wólce Jeruzalskiej, gdzie jest nawierzchnia 
tłuczniowa, taka jak w Chojnatce, też się kurzy. Jeżeli Państwo radni uznacie, że chcecie 
przeprojektować to co zostało ustalone na posiedzeniu komisji, jestem do Waszej dyspozycji.  
Radna Barbara Kowalska wskazała, że opowiedziano się za drogą w Chełmcach, bo taka propozycja 
została przedstawiona na posiedzeniu komisji i zaproponowała, aby radni w głosowaniu opowiedzieli 
się albo za drogą w Chełmcach albo za drogą w Chojnatce. 
Pan Wójt wskazał na kryteria jakie należy wziąć pod uwagę dokonując wyboru, którą drogę 
realizować, a mianowicie: zwodociągowanie miejscowości, długość drogi, szacunkowe koszty 
realizacji inwestycji i jej zakres oraz możliwości sfinansowania /środki własne lub z dofinansowaniem/. 
Jeżeli jest taka konieczność zostanie to przygotowane na posiedzenie komisji. Za drogą w Ulaskach 
przemawia brak możliwości innego połączenia z Gminą Mszczonów oraz szerokość pasa drogowego 
ponad 12 m /możliwość urządzenia wodociągu po wykonaniu nakładki asfaltowej/. 
Radny Janusz Brzeziński zwrócił uwagę, że propozycje w liczbie 2, 4 czy 8 powinny być przez pana 
Wójta przedstawione na komisjach i poddane pod dyskusję. Wtedy dopiero będzie można mówić, że 
rada zadecydowała. Teraz tak nie jest. Dostajemy na komisje „gotowca”. 
Radny Cezary Żukowski zauważył, że w poprzedniej kadencji też tak było. 
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że należy to zmienić. 
Radna Barbara Kowalska wskazała, że Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski na posiedzeniu 
komisji 21.09. wskazał, że kiedy był w komisji drogowej w poprzedniej kadencji to jedną z najgorszych 
dróg była droga na Starym Wylezinie. Nie realizujemy programu najgorszych dróg tylko robione jest to 
co ktoś wychodzi i wymęczy.  
Pan Wójt spytał radną, czy ma być realizowana droga w Jakubowie, wytypowana do realizacji na 
posiedzeniu komisji?  
Radna stwierdziła, że tak. 
Wójt wskazał, że zaplanowane na to środki „weszły” w drogę w Michałowicach w okręgu radnego 
Wiktora Machałowskiego. Nie można więc twierdzić, że robione są tylko drogi w okręgach radnego z 
Chełmc, z Nowego Lindowa czy Woli Pękoszewskiej. Jeżeli państwo radni chcecie dokonać zmiany 
ustaleń jest to możliwe, bo nie podpisywaliśmy jeszcze żadnych umów i nie ruszyły jeszcze żadne 
programy. 
Radny Wiktor Machałowski wskazał na konieczność poszerzenia  i poprawienia nawierzchni drogi w 
Nowym Wylezinie w stronę Chrząszczewa. 
Radny Janusz Brzeziński stanął na stanowisku, że skoro kupiliśmy działkę na poszerzenie tej drogi 
/a było to konieczne, żeby samochody się wymijały i można było gdzie śnieg odgarnąć/ to do zimy 
powinna ta droga być poszerzona i przejezdna i zwrócił się z pytaniem do radnego Wiktora 
Machałowskiego, czy wiedział on o wbudowywaniu tłucznia w drogę na Michałowicach? Radny o tym 
dowiedział się dopiero na posiedzeniu komisji, a pan wójt utrzymuje, że to rada o wszystkim decyduje. 
Radny Wiktor Machałowski przyznał, że również dowiedział się o tym na posiedzeniu komisji. 
Pan Wójt wyjaśnił, że w tegorocznym budżecie zostały zabezpieczone środki na wykup nieruchomości 
w Nowym Wylezinie na poszerzenie drogi gminnej w kierunku Chrząszczewa. 2 działki o łącznej 
powierzchni 0,2009 ha zakupiono za 23,5 tys. zł. Droga biegnie przy granicy dwóch powiatów, 
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poszerzamy lewą stronę drogi, w poszerzonym pasie drogi rosną drzewa /dąb, kasztan/, na wycięcie 
których musimy uzyskać zezwolenie starosty powiatowego. W dniu wczorajszym razem z panem 
radnym Wiktorem Machałowskim i sprzedawcą działek byliśmy na gruncie. Szacunkowy kosztorys 
prac obejmujący wycinkę drzew, usunięcie karb, wykorytowanie i urządzenie rowów powinien być 
gotowy przed kolejnym posiedzeniem komisji. Państwo zadecydujecie czy ograniczymy się w tym roku 
do usunięcia zakrzaczeń i wycięcia utrudniających przejazd gałęzi drzew, czy podejmujemy się 
realizacji wszystkich wskazanych prac. 
Przewodniczący Rady poprosiła panią sołtys Chełmc, żeby wypowiedziała się co do zasadności 
realizowania drogi w Chełmcach. 
Pani sołtys wskazała na ubytki nawierzchni /powybijany materiał/, które powodują, że jeździ się z 
prędkością 20 km/h. 
Radna Dorota Powązka wyjaśniła, że nie neguje konieczności urządzenia nawierzchni drogi w 
Chełmcach, ale chciała tylko zaznaczyć, by w przyszłości lokować inwestycje w części wschodniej 
gminy. 
Pan Wójt zasygnalizował możliwość realizacji przebudowy drogi powiatowej w Starym Wylezinie we 
współpracy z powiatem rawskim i skierniewickim z RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020, ale będzie 
to możliwe pod warunkiem przejęcia przez powiat drogi gminnej w Kowiesach koło ośrodka zdrowia 
łączącej się z trasą S-8. 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zwrócił uwagę, że nierówności w lokalizacji inwestycji 
na terenie gminy nie powstały teraz tylko w minionych kadencjach i nie można o to mieć pretensji do 
obecnego wójta.  
Radna Barbara Kowalska  wyjaśniła, że nikt nie ma o to pretensji do obecnego wójta i wskazała, że 
spotyka się z głosami mieszkańców, że nic się nie robi w centrum gminy, tylko tam, gdzie się głośno 
tego radny domaga. Miejscowość Chojnatka należy do centrum gminy. Wierzę pani sołtys z Chełmc, 
że droga jest potrzebna ale tak naprawdę wszystkie drogi są potrzebne.  
Radny Janusz Brzeziński zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady, że nie chodzi tu o dzielenie 
gminy na strony tylko o to, że realizuje się inwestycje a radni o tym nie wiedzą. 
Wiceprzewodniczący zauważył, że skoro się głosuje na tak to nie powinno się mieć pretensji, że to jest 
realizowane.  
Radny Janusz Brzeziński zapytał, czy Wiceprzewodniczący głosował za rozłożeniem tłucznia na 
drodze Chojnatka - Michałowice, bo on o rozłożeniu materiału dowiedział się na posiedzeniu komisji? 
Wiceprzewodniczący wskazał, że dowiedział się o rozkładaniu tłucznia w Chojnatce w trakcie 
realizacji. 
Radna Dorota Powązka wyjaśniła, że temat dróg wypłynął w związku z rozszerzeniem porządku 
obrad o przyjęcie uchwały dotyczącej wspólnej inwestycji drogowej z powiatem. Radna chciała 
zwrócić uwagę, że inwestycje drogowe są realizowane w zachodniej części gminy a nie we 
wschodniej i żeby w przyszłości te dysproporcje zlikwidować. 
Wiceprzewodniczący wskazał, że jeżeli mamy możliwość uzyskania dofinansowania na realizację 
przebudowy wskazanej drogi powiatowej to opowiadamy się za jej realizacją bez względu na to, gdzie 
ta droga jest zlokalizowana. 
Pan Wójt poinformował, że to mieszkańcy gminy zgłaszają się do niego bezpośrednio z problemami 
drogowymi. Tak też było w przypadku mieszkańca Michałowic, który wielokrotnie sygnalizował 
problem z poruszaniem się po przedmiotowej drodze przy wąwozie w Michałowicach. Być może 
powinienem mieszkańców kierować do radnych, by wiedzieli gdzie są najtrudniejsze odcinki dróg na 
terenie gminy.  
Radny Cezary Żukowski wskazał, że wiosną jeździła komisja drogowa razem z panem wójtem i 
dokonała przeglądu dróg. W wielu miejscach było naprawdę ciężko przejechać. Wójt jeździł przez całe 
dwa dni z komisją i ma ogólne rozeznanie na temat stanu dróg w gminie. Nie mówimy tutaj o dużych 
inwestycjach tylko o bieżących naprawach, tak jak w Michałowicach. Czy dla rozłożenia jednej 
wywrotki materiału ma być zwoływane posiedzenie komisji czy sesja? Może powołać jeszcze raz 
komisję drogową? 
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że nie neguje zasadności naprawy drogi w Michałowicach tylko 
chodzi mu o to, że wójt sam podejmuje decyzje. 
Pan Wójt wskazał, że zmieniony został termin posiedzenia ostatnich komisji bo pojawiła się kwestia 
zakupu pługa do odśnieżania po niższej cenie przed sezonem i dzięki temu zaoszczędziliśmy środki. 
Radny Mieczysław Trukawka wskazał, ze jeżeli jest taka potrzeba to rozszerzmy skład komisji 
drogowej do ośmiu osób. To jakie zostały poczynione ustalenia po wiosennym objeździe dróg można 
sprawdzić w protokole komisji. Sytuacja drogowa w gminie jest zła nie da rady zrobić wszystkich dróg 
na raz. 
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Radna Iza Wieczorek wniosła by kolejność wykonywania dróg ustalić w drodze dyskusji opierając się 
na ustaleniach komisji drogowej. 
Radna Barbara Białek wskazała, że tłuczeń rozłożono na drogę w Jeruzalu i Chełmcach a nie 
zrobiono tego na Paplinie, choć droga ta również biegnie przez to sołectwo i zapytała o celowość tego 
działania. Radna podkreśliła, że nie wiedziała wcześniej, że materiał będzie rozkładany. 
Pan Wójt wyjaśnił, że rozpoczęto wbudowywanie tłucznia w drogę od strony Jeruzala i zabrakło 
materiału na rozłożenie na całej długości drogi. Pan Wójt nadmienił, że w przyszłym roku istnieje 
możliwość nieodpłatnego pozyskania tłucznia z SKM w Warszawie, zaporą może być jedynie nie 
wystarczająca ilość środków finansowych na transport materiału. Obecnie za transport płacimy 23 zł 
brutto za tonę, wbudowanie m

2
 materiału w drogę kosztuje 8 zł /łącznie z wykorytowaniem, 

wyrównaniem i utwardzeniem walcem/. Kamienia na Paplin w przyszłym roku z pewnością nie 
zabraknie. 
Radna wskazała, że będzie musiała na to zarezerwować środki z funduszu sołeckiego a radny z 
Chełmc drogę dostał za darmo. 
Radny Zbigniew Pawlak zauważył, że materiał został nawieziony na drogę gminną a nie na prywatne 
podwórko i zostało to zrobione za środki z budżetu gminy, z którego są finansowane wszystkie drogi 
bez względu na ich położenie i zwrócił uwagę na koszt położenia nakładki w Nowym Wylezinie. 
Podsumowując dyskusję Przewodniczący rady wskazała, że nie ma wątpliwości co do zasadności 
tego, że drogi są naprawiane, jedynie co powinno się zmienić to kwestia przepływu informacji. Po 
objeździe dróg przez komisję drogową na sesji zapoznaliśmy się z jej ustaleniami nie podejmując 
decyzji co do kolejności realizacji napraw. Kiedy udało się pozyskać tłuczeń pan Wójt musiał szybko 
podjąć decyzję. Jeżeli ta decyzja była słuszna to ja bym tego nie negowała. W minionej kadencji gdy 
udało się cos pozyskać czy zakupić, nikt do mnie nie dzwonił i informował, że jest zamiar zakupu np. 
osprzętowania do ciągnika. Zakupu dokonywano i cieszyliśmy się z tego. 
Radny Zbigniew Pawlak wskazał na brak racjonalności decyzji rady gminy co do zakupu budynku po 
szkole w Starym Wylezinie – gmina sprzedała nieruchomość za 50 tys. a potem zakupiła za ponad 70 
tys. zł. 
Odniosła się do tego Przewodniczący rady wskazując, że cena budynku wzrosła a okazał się on być 
potrzebny na urządzenie świetlicy wiejskiej. 
Radna Dorota Powązka zaapelowała do radnych, żeby nie wracać do tego co było.   
Radna Barbara Kowalska zwróciła uwagę, że radni i wójt nie mają wpływu na koszt wykonania 
nakładki asfaltowej na drodze bo jest to uzależnione od wysokości najniższej oferty wyłonionej w 
drodze postępowania przetargowego.  
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że oczekuje by stwierdzenie pana Wójta, że rada decyduje a on 
decyzje rady wykonuje znalazło swoje potwierdzenie w rzeczywistości.  
 
Radni otrzymali a Pan Wójt przedstawił wykaz umów zawartych w minionej kadencji z firmą PPHU 
SINBUD z Białej Rawskiej, o którego sporządzenie na poprzedniej sesji wniósł radny Cezary 
Żukowski.   
Przewodniczący rady zapytała co oznacza  „zamówienie z wolnej ręki”? 
Pan Wójt wyjaśnił, że zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym 
zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 
Radny Mieczysław Trukawka zapytał, czy w przetargach, które realizował wykonawca jego oferta 
była z najniższą ceną? 
Pan Wójt wyjaśnił, że tak. 
 

Radni nie zgłosili więcej zapytań. 
 
Ad.11 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pan Wójt poinformował, że został przygotowany projekt porozumienia dotyczącego współpracy przy 
rozbudowie drogi i dostosowanie jej parametrów do drogi gminnej o kategorii natężenia ruchu KR-3 
położonej w Zawadach między gminą a firmą MIRBUD S.A./inwestycja planowana do złożenia 
wniosku o dofinansowanie jej wykonania do Schetynówki- dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, 
drugie 50% przekaże MIRBUD w drodze darowizny/.  
 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr poinformował o możliwości i terminie składania wniosków o 
przyznanie pomocy w ramach Grantów „Krainy Rawki”. 
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Pan Wójt wręczył pisemne podziękowania uczestniczącym w obradach przedstawicielom KGW i 
stowarzyszeń oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej za włączenie się w przygotowania do udziału gminy 
w XXXVIII Skierniewickim Święcie Kwiatów Owoców i Warzyw oraz Pani Janinie Powązka – inspektor 
UG 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 
X Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.45. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


