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P R O T O K Ó Ł XI/2015 
 
z XI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 października 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/, radny Cezary 
Żukowski przybył po 4 punkcie obrad, ponadto w sesji uczestniczyli: pani Ewa Pawlak – Radna 
Powiatu Skierniewickiego i Kierownik GZO, 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,  
Pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy. 
 
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Zuzanna Dudziak – Przewodniczący Rady Gminy, która serdecznie 
powitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.   
   
Ad. 2 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 
na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 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 wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy Partnerstwa na rzecz 

przygotowania i realizacji projektu: „Zakup ciężkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy” w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pomiędzy Gminą Rzeczyca a Gminą 
Kowiesy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok.  
10. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, kierowników 

jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
11. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad. 
 
Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku. 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z X Sesji Rady Gminy z dnia 25 września 
2015 r. 
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 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z X Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. Protokół został przyjęty 12 głosami. 
 
Na obrady przybył radny Cezary Żukowski. 
 
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
I. Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawców /projektant i geodeta/ na wykonanie 

dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowościach Wędrogów, Chrzczonowice, 
Lisna, Pękoszew, Wola Pękoszewska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Michałowice, 
Chojnatka, Jakubów: 
- mapy dc. projektowych- GEO-EXPRESS ze Skierniewic /cena brutto 79.800,00 zł/, 
- dokumentacja projektowa –MEL-WOD-KAN z Mysłakowa /wartość brutto 63.960,00 zł/; 

2. Udzielone zostało zamówienie  wolnej ręki na wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w 
Chrzczonowicach o wartości brutto: 4 tys. zł /oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie 
ofertowe opiewały na wyższe kwoty – 9.225,00 zł i 7.995,00 zł/. 
3. 12.10. odbył się odbiór końcowy przebudowy zbiornika małej retencji w Michałowicach – wartość 
robót brutto: 245.512,00 zł. 
4. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę energii elektrycznej do obiektów gminy 
na okres dwóch lat – PGE Obrót SA O/Łódź /cena brutto za 1kWh- 0,2583 zł/.   

 
II. Wyjazdy i spotkania: 
1. 28.09. – udział w obradach Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
2. 06-07.10 – udział wraz z panią Przewodniczącym Rady Gminy w XVI Kongresie Gmin Wiejskich w 

Serocku.  
3. 12.10. – posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki" - głównym celem 

posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach naboru "Granty 
Krainy Rawki". 

4. 14.10. – podpisanie umowy w WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie budowy zbiornika małej 
retencji w Michałowicach. 

5. 16.10. – udział w uroczystości wręczenia medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
6. 16.10. – udział w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
7. 20.10.– spotkanie z Burmistrzem Mszczonowa, które dotyczyło m.in. realizacji z dofinansowaniem 

z PROW budowy dróg łączących nasze gminy /droga przez Borszyce/ oraz budowy parku 
rozrywki na terenie gminy Mszczonów.  
 

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

Ad. 6  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 
 
Przystąpiono do przeprowadzenia wyborów ławników. 
Radna Barbara Kowalska przedstawiła treść stanowiska Zespołu Opiniującego o zgłoszonych 
kandydatach na ławników. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznała radnych z Regulaminem wyboru ławników. 
W następnej kolejności powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów ławników. 
Do komisji zgłoszono następujące kandydatury: radnej Doroty Powązka, radnej Barbary Kowalskiej 
i radnej Barbary Białek. Wszystkie te osoby wyraziły zgodę na bycie członkiem komisji skrutacyjnej. 
Na przewodniczącą komisji zgłoszono kandydaturę pani Barbary Kowalskiej, która wyraziła zgodę na 
bycie przewodniczącą. Skład komisji skrutacyjnej został poddany pod głosowanie. W głosowaniu 
jawnym udział wzięło 13 radnych. Za proponowanym składem komisji głosowało 13 radnych, nikt nie 
głosował przeciwko, nikt od głosu się nie wstrzymał. Komisja skrutacyjna w proponowanym składzie 
została powołana 13 głosami.  
Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy. Sprawdzono prawidłowość kart do głosowania,13 kart do 
głosowania opieczętowano pieczęcią Rady Gminy i rozdano radnym. Sprawdzono urnę do głosowania 
a następnie  kolejno wyczytywani według listy obecności radni podchodzili do urny i wrzucali karty do 
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głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania pani Przewodniczący Rady ogłosiła 5-minutową przerwę 
w obradach by komisja skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania.  
Po przerwie komisja powróciła na salę obrad. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej ogłosiła wyniki 
wyborów poprzez odczytanie protokołu. Ławnikami do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej 
zostali wybrani: Borowiec Sylwia, Melon Elżbieta Danuta i Nowak Maria Jolanta. 
Pani Przewodniczący wyjaśniła, że art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych stanowi, że ławników wybiera rada gminy w głosowaniu tajnym. Stwierdzenie wyborów 
ławników następuje w drodze uchwały. 
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym nad projektem 
uchwały 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 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że 
zmiana uchwały wynika z faktu, że z dniem 1 października 2015 r. Wójt Gminy nabył prawo do 
dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 12% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrośnie o 
46 zł brutto i wyniesie 552 zł brutto.  
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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy Partnerstwa na 
rzecz przygotowania i realizacji projektu: „Zakup ciężkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pomiędzy Gminą Rzeczyca a Gminą Kowiesy. Omówienia 
projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że Gmina Rzeczyca złożyła wniosek o dofinansowanie 
przedmiotowego zadania do RPO WŁ na lata 2014-2020 a zgodnie z kryteriami wyboru projektów 
realizacja projektu w partnerstwie jest dodatkowo punktowana - można uzyskać  2 dodatkowe punkty. 
Zatem aby zwiększyć szanse Gminy na uzyskanie dofinansowania  Wójt Gminy Rzeczyca zwrócił się 
o nasz udział w projekcie. Jako partner będziemy zobowiązani do oddelegowania pracownika, który 
weźmie udział w pracach komisji przetargowej, powołanej przez lidera. Ponadto strażacy z OSP z 
terenu Gminy Kowiesy wezmą udział w szkoleniu z użyciem zakupionego w ramach projektu wozu 
strażackiego. Pan Wójt nadmienił, że rozważaliśmy aplikację wniosku do RPO na zakup samochodu 
strażackiego dla OSP Wola Pękoszewska /odstąpiliśmy od tego z uwagi na zbyt małą punktację- 9 
punktów/ oraz, że w ramach dobrej współpracy z Gminą Rzeczyca udało się od niej zakupić 
samochód strażacki dla jednostki OSP Paplin. 
 
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 zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że zmiana budżetu dotyczy: 

 przyjęcia do budżetu dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na renowację stawu w Michałowicach w 
wysokości 144.013 zł, 

 przyjęcia dotacji w kwocie 107.194,94 zł na zwrot akcyzy z paliwa wykorzystywanego do celów 
rolniczych, 

 przyjęcia dotacji w kwocie 3.000 zł na dodatek dla pracownika socjalnego (250 zł miesięcznie x 12 
m-cy), 

 przyjęcia dotacji w kwocie 1.357 zł na stypendia dla uczniów, 

 zwiększenie planu na podatek od nieruchomości w kwocie 85.335 zł, 

 zwiększenia o 1.000 zł planowanej kwoty wydatków na wykonanie projektów remontu drogi w 
Ulaskach i Chełmcach, 

 zmniejszenia planu wydatków na zakup nieruchomości gruntowych o kwotę 5.200 zł.  
Powyższe zmiany zmniejszą deficyt łącznie o 233.548 zł. 
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Ponadto w budżecie dokonuje się przesunięć wydatków bieżących według potrzeb m.in. założenie 
regulatorów ciepła na grzejnikach w budynku Ośrodka Zdrowia. 
 
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 przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
Pani Przewodniczący zapoznała obecnych z: Informacją z analizy oświadczeń majątkowych  
złożonych przez Radnych Gminy Kowiesy za rok 2014, Informacją z analizy oświadczeń majątkowych  
złożonych przez zobowiązanych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Kowiesy za rok 2014, pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach AP//4027-
545/15/63188/2015 z dnia 20 października 2015r., pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie 
Mazowieckiej APKP/4031-71/15/45914 z dnia 14 października 2015r. i pismem Wojewody Łódzkiego 
ZN.414.21.2015.OM z dnia 15 września 2015r. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. 
Informację przedstawiła pani Ewa Pawlak - Kierownik GZO. Pani Kierownik wskazała jakie placówki 
oświatowe są objęte sprawozdaniem, omówiła dane dotyczące finansów oświaty, dane demograficzne 
i dane dotyczące zatrudnionej kadry nauczycielskiej, omówiła inwestycje przeprowadzone w 
placówkach w roku szkolnym 2014/2015, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne, projekty i programy 
realizowane przez placówki oświatowe oraz pozostałe zadania. 
 
Radna Dorota Powązka zapytała o możliwość przeprowadzenia działań promujących PG w Jeruzalu 
w szkołach podstawowych na terenie innych gmin i o wysokość części subwencji wynikającej z 
odpowiednich dla stwierdzonego rodzaju niepełnosprawności wag w algorytmie podziału subwencji 
oświatowej. 
Pani Ewa Pawlak odpowiedziała, że są prowadzone działania promujące nasze gimnazjum w 
szkołach podstawowych spoza naszej gminy. Pewnego rodzaju ograniczeniem jest dowóz uczniów z 
terenu innych gmin do gimnazjum, który realizuje gmina prowadząca gimnazjum. Do szkoły w 
Jeruzalu uczęszczają dzieci z terenu gminy Nowy Kawęczyn, realizujemy dowóz tych uczniów, gdyż 
autobus szkolny przejeżdża przez gminę Nowy Kawęczyn. Odnośnie wysokości części subwencji 
wynikającej z odpowiednich dla stwierdzonego rodzaju niepełnosprawności wag w algorytmie podziału 
subwencji oświatowej, pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że jest to kwota 20 tys. zł /na 3 uczniów szkoły 
podstawowej w Kowiesach z orzeczeniem o niepełnosprawności/. 
Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionej informacji. 
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski  przedstawił kwestie nurtujące mieszkańców Zawad, 
które zostały przedstawione na zebraniu sołeckim we wrześniu br.: 
1. Spadki napięcia prądu w miejscowości – konieczne jest wystąpienie do zakładu energetycznego z 

zapytaniem, dlaczego tak się dzieje i czy jest jakakolwiek szansa na zmianę istniejącej sytuacji. 
2. Kwestia własności drogi w Zawadach biegnącej przez las. 

Pan Wójt wyjaśnił, że przedmiotowa droga jest drogą gminną. 
3. Kwestia zwodociągowania części Zawad. 
4. Sprawa urządzenia postumentu /płyta betonowa/ pod przystanek przy drodze dojazdowej w 

Zawadach.  
Sołtys Zawad Wiesława wskazała, że na ten cel była przeznaczona kwota 1 tys. zł, zadania nie 
zrealizowano. Sołtys spytała co stało się z tymi środkami? 
Pan Wójt zobowiązał się wyjaśnić przedmiotową kwestię.  
Pani Skarbnik przypomniała, że zadania z funduszu sołeckiego są „pilotowane” przez sołtysów 
poszczególnych miejscowości. 

5. Sprawa niszczenia dróg na terenie sołectwa w związku z przebudową wiaduktu kolejowego- kto i 
kiedy naprawi powstałe uszkodzenia dróg? 
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6. Uregulowanie przebiegu drogi koło p. sołtys w kierunku Franciszkowa. 
 

Radna Dorota Powązka zasygnalizowała konieczność wyrównania nawierzchni drogi w Chojnatce 
przez wieś i spytała o zmianę organizacji ruchu na drodze powiatowej w Chojnacie – czy ma ona 
charakter tymczasowy w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych? 
Pan Wójt wyjaśnił, że ze względu na problemy z dojazdem karetki do cmentarza w Chojnacie w dniu 1 
listopada ubiegłego roku starostwo powiatowe w tym roku wprowadza zakaz postoju i zatrzymywania 
się na odcinku drogi powiatowej od skrzyżowania na Stary Wylezin do kościoła i od PSO do wysokości 
sadu owocowego za cmentarzem. 
 
Radny Wiktor Machałowski zapytał, czy zostały oszacowane koszty prac dla drogi w Nowym 
Wylezinie i czy prace będą realizowane w tym roku? 
Pan Wójt przypomniał, że w tegorocznym budżecie zostały zabezpieczone środki na wykup 
nieruchomości w Nowym Wylezinie na poszerzenie drogi gminnej w kierunku Chrząszczewa i zostało 
to zrealizowane. Prace polegające na wycince drzew /po uzyskaniu zezwolenia ze starostwa/, 
usunięciu karb, wywiezieniu humusu i urządzeniu rowów odwadniających przy tej drodze to koszt ok. 
20 tys. zł netto. Zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu na 2016 rok. 
 
Radna Barbara Białek zapytała na jakim etapie realizacji jest projekt 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”  wspólnie realizowany z powiatem i gminą Nowy Kawęczyn? 
Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego wyjaśniła, że odstąpiono od realizacji projektu i 
złożenia wniosku o jego dofinansowanie, gdyż inwestycja przebiega przez Obszar Natura 2000. Wiąże 
się to ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia dla wydania decyzji 
środowiskowej. Czas przygotowania takiego raportu wyniósłby około roku, co uniemożliwia 
przygotowanie wniosku i złożenie go w terminie ogłoszonego naboru. Wyłączenie spod realizacji 
odcinka drogi na terenie gminy Nowy Kawęczyn /rozważano taką ewentualność/ powoduje 
zmniejszenie punktacji, co przekreśla szansę na dofinansowanie projektu /na terenie gminy Nowy 
Kawęczyn przewidziano infrastrukturę wysoko punktowaną – rondo, ścieżki rowerowe, chodniki/.  
 
Radni nie zgłosili więcej zapytań. 
 
Ad.13 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pani Przewodniczący zapoznała radnych z uchwałą Nr III/248/2015 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 października 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z 
przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowiesy za I półrocze 2015 roku.  
  
Sołtys Turowej Woli wskazała na konieczność uregulowania przebiegu drogi gminnej w tej 
miejscowości /tzw. droga za wsią/. Jeden z mieszkańców wsi miał kontrolę z ARiMR, która wykazała 
różnicę w powierzchni działki wskazanej we wniosku o dopłaty z rzeczywistym obmiarem działki /na 
część działki jest przesunięta droga gminna/.  
Radna Barbara Kowalska podniosła, by przebieg wskazanej drogi ustalić nie tylko w Turowej Woli ale 
także na odcinku w Jakubowie.  
 
Uczestniczący w obradach mieszkaniec Chrzczonowic, współwłaściciel działki nr 91/3, zwrócił się do 
radnych i do wójta o uwzględnienie w budżecie na przyszły rok wykupienia części przedmiotowej 
nieruchomości na przedłużenie drogi gminnej. Zgodnie z zawartym w 2012 r. porozumieniem jest to 
ok. 140 m

2 
działki, według mieszkańca będzie to odcinek o długości ok. 300 m. Kwestia wykupu gruntu 

ciągnie się już 5 rok. Mieszkaniec zapytał jak długo jeszcze to potrwa? 
Pan Wójt poinformował, że wykup części nieruchomości zostanie ujęty w przygotowywanym projekcie 
budżetu na 2016 rok /po uprzednim ustaleniu parametrów drogi i określeniu powierzchni działki na jej 
poszerzenie, geodeta odniesie się do przeprowadzonego wznowienia granic/. 
 
Sołtys Starego Wylezina zapytała, czy w związku z wprowadzonym zakazem postoju i zatrzymywania 
się na drodze powiatowej w Chojnacie w okresie Święta Zmarłych będą urządzone dodatkowe miejsca 
postojowe /parking przed cmentarzem zajmują sprzedawcy kwiatów i zniczy/? Czy nie można 
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porozmawiać o udostępnienie placu z właścicielami skupu owoców i właścicielami gospodarstwa 
rolnego o udostępnienie części działki?   
Pan Wójt wyjaśnił, że zmiana organizacji ruchu przewiduje zakaz zatrzymywania się i postoju tylko po 
jednej stronie drogi. Natomiast z właścicielami skupu owoców i gospodarstwa rolnego rozmawiać 
będzie proboszcz z Chojnaty. 
 
Pan Wójt poinformował, że w dniu jutrzejszym będziemy składać wniosek o dofinansowanie 
rozbudowy drogi gminnej w Zawadach nr 115173E z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”/kontynuacja Schetynówki/.  
 
Nie zgłoszono więcej wniosków. 
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XI Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.45. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


