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P R O T O K Ó Ł XII/2015 
 

z XII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 3 grudnia 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/, radny Zbigniew Pawlak przybył po 8 punkcie obrad, 
ponadto w sesji uczestniczyli: pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, 
pan Jacek Ossowicz – delegat IRWŁ 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 Janina Powązka – inspektor UG /do 8 punktu obrad włącznie/. 
 
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 najmu lokali użytkowych 

dotychczasowym najemcom.   
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Kowiesy na lata 2015-2018 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku)” 

9. Podjęcie uchwał  podatkowych na 2016 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kowiesy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kowiesy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie Gminy 
Kowiesy. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok. 
17. Interpelacje i zapytania radnych. 
18. Wolne wnioski i informacje. 
19. Zamknięcie obrad. 
 
Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku. 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XI Sesji Rady Gminy w dniu 29 
października 2015 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XI 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. 
  
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
I. Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. W listopadzie miała miejsce kontrola z WFOŚiGW w Łodzi zakończonej inwestycji pn. 

„Przebudowa zbiornika małej retencji wodnej w Michałowicach. Podmiot kontrolujący pozytywnie 
ocenił zrealizowane zadanie – brak uwag w protokole. 

2. W wyniku zapytania ofertowego na udrożnienie i pogłębienie rowów oraz wykonanie poboczy 
wzdłuż rowów przy drodze gminnej w Chrzczonowicach /od kapliczki do wiaduktu/ wpłynęły dwie 
oferty od firm:  EKOBAU ze Słupca – cena 44.280 zł brutto i AGAR SERWIS z Żyrardowa – cena 
42.681 zł brutto. Roboty będą wykonane w grudniu br. przez AGAR SERWIS z Żyrardowa. W 
ramach zadania będą ułożone przepusty pod zjazdami z nieruchomości – koszt przepustów 
ponoszą właściciele nieruchomości. 

3. Na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń urzędu zostało umieszczone ogłoszenie o 
sprzedaży pługa do odśnieżania zakupionego w 2008 r.  z terminem składania ofert do dnia 7 
grudnia. Cena wywoławcza to 4 tys. zł. 

4. W majątek gminy został w drodze umowy darowizny przekazany samochód STAR 266, który 
będzie służył do odśnieżania dróg gminnych. 

5. 16.11. został zatrudniony na umowę na czas określony na 3 miesiące drugi pracownik na pełny 
etat robotnika gospodarczego. Mając zatrudnionych dwóch robotników gospodarczych nie 
musimy zawierać umowy zlecenia na palacza w UG. 

6. 17.11. został podpisany akt notarialny na zakup działek nr 110/39 i 111/9 o łącznej powierzchni 
0,4350 ha położonych w Kowiesach celem rozbudowy szkoły i zagospodarowania terenu.   

7. W dniu wczorajszym została umieszczona na stronie ŁUW w Łodzi wstępna lista rankingowa 
wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019 – nasz wniosek na rozbudowę drogi lokalnej do parametrów drogi 
gminnej w Zawadach uplasował się na 7 pozycji w tabeli Drogi Gminne z 24 punktami. Wartość 
kosztorysowa projektu to 3.116.933,41 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 1.558.466,00 
zł. Tak wysoka pozycja oznacza, że otrzymamy dofinansowanie. 

8. 02.11 na stronie internetowej gminy i tablicy ogłoszeń UG zostało umieszczone ogłoszenie o 
konsultacjach dotyczących Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2016. W okresie konsultacji, czyli od 12 do 23 listopada, nie 
wpłynęły żadne opinie ani uwagi co do przedmiotowego programu i zostanie on dzisiaj 
przedłożony radzie gminy do uchwalenia. 

9. W wyniku przetargu nieograniczonego OSP Paplin sprzedało samochód specjalny-pożarniczy 
STAR 266 GBA za kwotę 8 tys. zł. 

 
II. Wyjazdy i spotkania: 
1.  04.11. – spotkanie z komornikiem przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej dotyczące 

wyceny nieruchomości należących do GS-u. 
2. 04.11. – posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
3. 04.11. – nocny objazd wszystkich miejscowości – kontrola oświetlenia ulicznego. 
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4. Spotkanie z Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej dot. zakupu akcesoriów 
na zajęcia nauki pływania dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kowiesach w ramach programu 
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 

5. 09.11 - spotkanie na temat bezpieczeństwa na terenie Powiatu Skierniewickiego w Starostwie 
Powiatowym w Skierniewicach. Organizatorem spotkania był Komendant Miejski Policji w 
Skierniewicach oraz Starosta Skierniewicki. Na spotkaniu zostały omówione aspekty działań na 
rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Skierniewickiego. 

6. 17.11. – uczestnictwo razem z panią Sekretarz w spotkaniu w siedzibie Stowarzyszenia LGD 
„Kraina Rawki” w Rososze dotyczącym finansowania projektów ze środków unijnych w nowym 
okresie programowania. 

7. 18.11. – spotkanie w KMPSP w Skierniewicach dot. wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie 
musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole zorganizowane w szkole 
podstawowej. 

8. 19.11. – razem z pracownikiem ds. gospodarki odpadami uczestniczyłem w spotkaniu z 
Dyrektorem RIPOK w Pukininie i Prezesem ZGO Aquarium dot. ewentualnej współpracy w 
zakresie PSZOK. 

9. 19.11. – wraz z pracownikami GOPS w Kowiesach uczestniczyłem w Starostwie Powiatowym w 
Skierniewicach w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. 

10. 30.11. – koncert andrzejkowy w PG w Jeruzalu. 
 

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 najmu lokali 
użytkowych dotychczasowym najemcom. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady 
gminy i kadr, który wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
najmu do lat 3 dwóch lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia:  w lokalu użytkowym nr 2 o pow. 
61,00 m

2
 obecnie znajduje się apteka, natomiast w lokalu użytkowym nr 3 o pow. 41,41 m

2
 

prowadzone są usługi w zakresie świadczeń stomatologicznych. Dotychczasowi najemcy wystąpili o 
możliwość zawarcia kolejnych umów najmu na okres do lat 3 w celu kontynuacji świadczenia swoich 
usług. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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.   
  
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 przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Janina 
Powązka – inspektor UG, która wyjaśniła, że zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rada gminy uchwala po konsultacjach z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w 
sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  W okresie konsultacji, czyli od 12 do 23 listopada, 
nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi co do projektu uchwały będącego przedmiotem konsultacji. 
Następnie pani inspektor przedstawiła cele, zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zakres przedmiotowy tej współpracy i jej formy, 
priorytetowe zadania publiczne, okres  realizacji  programu, sposób tworzenia programu oraz przebieg 
konsultacji i sposób oceny programu. 
   
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 
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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 uchwalenia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy na lata 2015-2018 (z uwzględnieniem perspektywy do 
2032 roku)”. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że 
„Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy na lata 
2015-2018 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)” aktualizuje cele i zadania ujęte w „Programie 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowiesy pow. skierniewicki woj. łódzkie” z 
października 2010 r., uwzględniając zmiany w obowiązujących przepisach i „Programie Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Ww. aktualizacja jest konieczna abyśmy mogli ubiegać się o 
dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi zadania 
polegającego na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu gminy. 
 
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. 
 
Na obrady przybył radny Zbigniew Pawlak. 
 
Ad.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwał podatkowych na 2016 r. 
 
Pani Skarbnik przedstawiła kwestię stawek podatku rolnego wyjaśniając, że podatek rolny oblicza się 
według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 
podatkowy będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. 
poz. 1025). Cena ta wynosi  53,75 zł za 1 dt (tj. q).Nie obniżamy jej, gdyż jest niższa od przyjętej ceny 
żyta na 2015 rok. 
Wobec powyższego podatek rolny  w 2016 r. wyniesie: 
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 134,38 zł (równowartość 2,5 q), 
- od 1 ha gruntów pozostałych 268,75 zł (równowartość 5 q).  
Pani Skarbnik nadmieniła, że proponowane stawki zostały zaakceptowane przez radnych na 
wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy. 
  
Radni nie zgłosili żadnych uwag. Proponowane stawki poddano pod głosowanie. W głosowaniu 
jawnym udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za proponowanymi stawkami, nikt nie 
głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stawki podatku rolnego  zostały przyjęte 14 
głosami. 
 
Następnie pani Skarbnik omówiła kwestię stawek podatku leśnego. Pani Skarbnik wskazała, że 
podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej 
ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za 2015 r., jak podał Prezes GUS 
w komunikacie z dnia 20 października 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1 m

3 
. 

Wobec tego podatek leśny od 1 ha w 2016 r. wyniesie 42,19 zł za 1 ha fizyczny lasu. W 2015 r. 
podatek leśny od 1 ha wynosi 41,55 zł.  
Pani Skarbnik nadmieniła, że proponowana stawka została zaakceptowana przez radnych na 
wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy. 
  
Radni nie zgłosili żadnych uwag. Stawkę poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział 
wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za proponowaną stawką, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Stawka podatku leśnego  została przyjęta 14 głosami. 
 
Jako kolejny został omówiony projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. Pani Skarbnik przedstawiła proponowane stawki podatku od nieruchomości 
wyjaśniając, że zmiana wysokości stawek w odniesieniu do stawek obowiązujących wynika ze zmiany 
wysokości określonych ustawowo stawek maksymalnych i wprowadzeniem nowelą nowego 
przedmiotu opodatkowania: 
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1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w 
ewidencji gruntów i budynków –   0,78 zł od 1 m² powierzchni, bez zmian w odniesieniu do 2015 r.  
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych –  4,58 zł od 1 ha powierzchni, zmiana przedmiotu opodatkowania, stawka 
bez zmian w odniesieniu do 2015 r. 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego –  0,27 zł od 1 m² powierzchni, bez zmian w odniesieniu do 
2015 r.  
d) niezabudowanych objętych obszarem, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –  3,00 zł od 1 m² 
powierzchni; - nowy przedmiot opodatkowania wprowadzony nowelizacją ustawy, ustawowa stawka 
maksymalna 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, bez zmian w odniesieniu do 2015 r. 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  18,50 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, bez zmian w odniesieniu do 2015 r. 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 10,68  zł od 1 m² powierzchni użytkowej, zmniejszenie o 0,12 zł w stosunku do 2015 r. 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  4,65 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, zmniejszenie o 0,05 zł w stosunku do 2015 r. 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego –  4,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, bez zmian w 
odniesieniu do 2015 r., z wyjątkiem: 
- budynków letniskowych, dla których stawka wynosi  7,68 od 1m² powierzchni użytkowej, 
zmniejszenie o 0,09 zł w stosunku do 2015 r.; 
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych. 
Pani Skarbnik nadmieniła, że proponowane stawki zostały zaakceptowane przez radnych na 
wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy. 
  
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. 
 
Jako kolejny został przedstawiony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych. Pani Skarbnik wskazała, że zmiana dotyczy wysokości stawki od 
ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton –  
1.800,00 zł - zmniejszenie o 100 zł w stosunku do 2015 r. ze względu na obniżenie ustawowej stawki 
maksymalnej oraz zmiany stawek i przedmiotu opodatkowania w przypadku autobusów – w 
zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
a)   mniejszej niż 22 miejsca – 1.400,00 zł /obecnie obowiązuje stawka 1.450,00 zł od autobusów o 
ilości miejsc do siedzenia mniejszej niż 30/, 
b)   równej lub większej niż 22 miejsca – 1.600,00 zł /obecnie obowiązuje stawka 1.650,00 zł od  
autobusów o ilości miejsc do siedzenia równiej lub wyższej niż 30/. 
Pani Skarbnik nadmieniła, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkich 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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Pani Skarbnik przedstawiła prośbę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o podjęcie uchwały w 
sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz gruntów 
wykorzystywanych dla utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kowiesy. 
Z uwagi na wysokość wymiaru podatku – 62 zł na rok i fakt nieodpłatnego użyczenia lokalu na punkt 
obsługi interesantów wnosi się o niepodejmowanie przedmiotowej uchwały.  
14 radnych jednogłośnie opowiedziało się za niepodejmowaniem ww. uchwały. 
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie w ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, 
który wyjaśnił, że nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), dokonana ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o 
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2015 r. poz. 87), zobowiązuje radę gminy do określenia ryczałtowej stawki opłaty zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku. Zgodnie z art. 6j ust. 3c ww. ustawy ryczałtowa stawka opłaty dla przedmiotowych 
nieruchomości stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tego rodzaju 
nieruchomościach na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Kowiesy znajduje się około 60 
nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku – głównie na Chełmcach, w Lisnej, 
Jeruzalu i Paplinie. W ciągu roku nieruchomości te zamieszkiwane są średnio przez okres 6 miesięcy. 
Ponieważ odpady komunalne na terenie Gminy Kowiesy odbierane są raz z miesiącu, należy przyjąć, 
iż z każdej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku zostanie odebranych 6 
pojemników. Zakładając stawkę za pojemnik o pojemności 120l w wysokości 20 zł (jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny) i mnożąc go przez liczbę odebranych w ciągu roku 
pojemników (6 sztuk) otrzymujemy stawkę ryczałtową za odbiór odpadów z nieruchomości 
wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości 120 zł. W przypadku, jeśli odpady nie będą 
zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka ryczałtu rocznego wyniesie 240 zł. Opłata będzie 
pobierana za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
 
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. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. 
obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i  porządku   w   gminach, rada gminy w drodze uchwały stanowiącej 
akt prawa miejscowego określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Przedmiotowa 
opłata będzie uiszczana w danym roku bez wezwania za cały rok w terminie do 15 lipca gotówką 
w kasie Urzędu Gminy Kowiesy albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Gminę. 
 
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. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Kowiesy. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. gospodarki odpadami, który wyjaśnił, że 
nowelizacja ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach doprecyzowała zapisy dotyczące 
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pozyskiwania danych właściciela nieruchomości, niezbędnych do wystawienia poprawnego tytułu 
wykonawczego na zobowiązanego i wprowadziła zapis o obowiązku uchwalenia przez radę gminy 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych, lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część 
roku - stąd konieczność modyfikacji wzoru przedmiotowej deklaracji.  
 
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. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kowiesy. Omówienia projektu dokonał pracownik 
ds. obsługi rady gminy i kadr  wyjaśniając, że obecnie wysokość opłaty za wodę wynosi– 2,40 zł netto 
+ należny podatek VAT za 1 m³, a wysokość opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków to – 6,50 zł 
netto + należny podatek VAT za 1 m³.  Proponuje się nie zmieniać wysokości taryfy za zbiorowe 
odprowadzenie ścieków i podwyższenie opłaty za wodę do wysokości 2,50 zł netto. Opłata 
abonamentowa za wodomierz nie ulegnie zmianie.  
Pan Wójt wskazał, że opłaty za 1 m

3
 wody w gminach ościennych są niższe lub równe naszej obecnie 

obowiązującej opłacie. Podwyżka jest uzasadniona tym, że w okresie 3 kwartałów br. produkcja wody 
wyniosła 114.373 m³, zużycie wody na cele technologiczne /płukanie, pożary i awarie/ - 6.600 m³, 
natomiast sprzedaż wody wyniosła 59.997 m³, co oznacza, że nierozliczone zostało 47.776 m³ za 
kwotę 123.835,39 zł. Musimy znaleźć środki na eliminację nielegalnego poboru wody z wodociągu 
gminnego /zaangażowanie firmy zewnętrznej/. 
 
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 podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie Gminy 
Kowiesy. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr  wyjaśniając, że biorąc 
pod uwagę ochronę odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych i przyjęcie niższych taryf niż 
rzeczywiste koszty produkcji 1 m³  wody i odprowadzania 1 m³  ścieków z uwzględnieniem amortyzacji 
proponuje się następującą wysokość dopłat: 

 0,48 zł netto plus podatek VAT do ceny 1 m
3
 wody, 

 6,35 zł netto plus podatek VAT do ceny 1 m
3 
ścieków. 

 
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. 15 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Pracownik ds. obsługi rady 
gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie z  art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) Rada Gminy ustala wysokość 
ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 
Rada Gminy Kowiesy 27 listopada 2008 r. podjęła uchwałę nr XXI/106/08  w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy 
Kowiesy, w której to określono stawki ekwiwalentu: 
- 10 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, 
- 5 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę. 
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Mając na uwadze uczestnictwo członków jednostek OSP z terenu Gminy Kowiesy w długotrwałych 
akcjach ratowniczych dodatkowo wymagających od członków OSP dużego wysiłku fizycznego, 
czasochłonność zdarzeń, zagrożenie życia i zdrowia ratowników  proponuje się zwiększyć kwotę 
ekwiwalentu za jedną godzinę udziału strażaka ochotnika w działaniach ratowniczych do 12 zł, 
natomiast kwotę ekwiwalentu za jedną godzinę udziału strażaka ochotnika w szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę pozostawić na dotychczasowym poziomie 
– tj. w wysokości 5 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. 16 
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: 

 zmiany kwoty dotacji dla USC w wysokości 1 zł, 

 zmiany kwot dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej : na zasiłki okresowe - zmniejszenie 
4.988 zł, na składki zdrowotne - zmniejszenie 272 zł, zasiłki stałe -  zwiększenie 4.988 zł, 
dofinansowanie działalności GOPS - zwiększenie 874 zł, 

 przeniesienia według potrzeb wydatków inwestycyjnych na drogach w kwocie 10.000 zł - na 
udrożnienie i pogłębienie rowów oraz wykonanie poboczy wzdłuż rowów przy drodze gminnej w 
Chrzczonowicach /od kapliczki do wiaduktu/, 

 przeniesienia według potrzeb wydatków bieżących w urzędzie w kwocie 5.000 zł, 

 przeniesienia kwoty dotacji z zespołu wychowania przedszkolnego w Jeruzalu do szkoły w 
Turowej Woli w wysokości 3.070 zł, 

 przeniesienia kwoty w wysokości 1.507 zł z planu dotacji na zadania sportowe na dotację na  
zadania z zakresu kultury /zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy/, 

 zwiększenia wydatków na oświatę w kwocie 22.000 zł (na wynagrodzenia 18 tys. zł i na stołówkę 
4.000 zł) – środki z oszczędności na obsłudze długu.  

 
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. 17 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Mieczysław Trukawka zapytał, czy jabłka jakie otrzymują dzieci w szkole w ramach programu 
„Owoce i warzywa w szkole” mogą być z odmian słodkich, a marchewka była podawana w całości? 
Pani dyrektor Lidia Wiedeńska odpowiedziała, że dzieci otrzymują owoce i warzywa, które są  
dostarczane przez dostawcę i nie mamy wpływu na to jakie są to odmiany. 
Radna Barbara Białek zasygnalizowała, że marchewka paczkowana jaką otrzymują dzieci nie nadaje 
się do spożycia /pleśń/ i jest wyrzucana przez dzieci.  
Pani dyrektor obiecała zwrócić uwagę na jakość dostarczanych owoców i warzyw. 
  
Radna Barbara Białek zapytała, dlaczego w projekcie budżetu gminy na rok przyszły nie ma zadania 
polegającego na przebudowie drogi biegnącej przez Paplin? 
Pan Wójt odpowiedział, że jest to zadanie powiatu, które będzie realizowane dopiero w 2018 r. 
 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zgłosił konieczność uzupełnienia ubytków nawierzchni 
drogi na Ulaskach. 
Pan Wójt wyjaśnił, że ubytki w drogach, m.in. na Wólce Jeruzalskiej, w Nowym Wylezinie i na 
Ulaskach /zgłoszenia radnych/, zostaną uzupełnione gdy poprawią się warunki pogodowe- przestanie 
padać. 
Radna Barbara Kowalska zgłosiła konieczność uzupełnienia ubytków nawierzchni dróg na 
Jakubowie, radna Dorota Powązka poprosiła o uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg na 
Chojnatce i we Franciszkowie oraz o zwrócenie się do powiatu o naprawienie drogi w Chojnacie przy 
wiadukcie kolejowym. 
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Radny Andrzej Krajewski wniósł o naprawę ubytków nawierzchni drogi asfaltowej biegnącej przez 
wieś. 
  
Radni nie zgłosili więcej zapytań. 
 
Ad.18 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pan Wójt zaprosił radnych i sołtysów na spotkanie noworoczne 5 stycznia 2015 r. 
 
Pan Jacek Ossowicz – przedstawiciel Rady powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego – 
podziękował za zaproszenie na sesje rady gminy, zapewnił, że w miarę możliwości będzie się starał  
uczestniczyć w kolejnych terminach sesji, by móc przestawić szereg informacji dotyczących 
zagadnień, którymi izba się zajmuje. 
Następnie pan Jacek Ossowicz poinformował, że ARiMR do końca listopada wypłaciła zaliczki na 
poczet jednolitej płatności obszarowej. Przyspieszone dopłaty w postaci 50% kwoty mają łagodzić 
skutki tegorocznej suszy i w konsekwencji poniesionych przez rolników strat. Natomiast wstrzymano 
wypłatę wsparcia dla plantatorów czarnej porzeczki, którzy z powodu niskich cen ponieśli straty 
finansowe w br /brak środków w programie/.  
Pan Jacek Ossowicz podziękował w imieniu swoim i pana Marka Wróblewskiego za udział w 
wyborach do IRWŁ i przedstawił skład osobowy Rady powiatowej Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego w Powiecie Skierniewickim: 
Miasto Skierniewice - Franciszek Szczepanik   
Gmina Bolimów - Beata Ozga-Flejszer i Remisław Siekiera  
Gmina Głuchów - Kowara Andrzej – przewodniczący i Michał Mikołajczyk  
Gmina Godzianów - Józef Pąśko  
Gmina Kowiesy- Jacek Ossowicz – delegat i  Marek Wróblewski  
Gmina Lipce Reymontowskie - Jacek Dziuda  
Gmina Maków - Roman Blus i Kazimierz Sałek  
Gmina Nowy Kawęczyn - Piotr Adamczyk i Tomasz Góral  
Gmina Skierniewice - Łucja Skarzyńska i Andrzej Wójcicki  
Gmina Słupia - Roman Rosiński  
oraz Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego: 
Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ  
Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ 
Ewa Bednarek – Członek Zarządu IRWŁ  
Mariusze Cheba – Członek Zarządu IRWŁ 
Dariusz Kowalczyk- Członek Zarządu 
Adam Michaś – delegat IRWŁ do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 
Członkami Walnego Zgromadzenia IRWŁ jest 42 delegatów z rad powiatowych izby. 
Rada powiatowej IRWŁ w Powiecie Skierniewickim współpracuje m.in. z powiatowym biurem ARiMR i 
oddziałem terenowym KRUS. 
Następnie pan Jacek Ossowicz poinformował, że niskie ceny trzody chlewnej wynikają z faktu 
importowania mięsa mrożonego z Danii i Niemiec, natomiast niskie ceny mleka to efekt tego, że 
niemieckie mleczarnie nie pracują w soboty i w niedziele i mleko z Niemiec jest przywożone do 
polskich zakładów mleczarskich. 
Radna Barbara Białek poprosiła przedstawiciela IRWŁ o odniesienie się do bardzo skrupulatnych 
kontroli Sanepidu podczas sezonu zbioru wiśni /dotyczących m.in. realizacji wymogu badań 
lekarskich, czepków i rękawiczek ochronnych, wiader z atestem/. 
Pan Jacek Ossowicz wyjaśnił, że mając sygnały o przeprowadzanych kontrolach przedstawiciele 
Sanepidu zostali poproszeni przez radę powiatową IRWŁ w Powiecie Skierniewickim o przedstawienie 
informacji na ten temat. Kontrole są wynikiem dopełnienia przez producentów rolnych obowiązku 
rejestracji lub zatwierdzenia działalności podmiotów działających na rynku wytwórców żywności 
wynikających z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Uczulaliśmy, aby kontrole miały 
charakter edukacyjny i nie wiązały się z żadnymi sankcjami. Z uzyskanych informacji wynika, że 
odnośnie wymogów dotyczących dostępu do bieżącej wody to wystarczy, żeby na polu był kanister z 
kranikiem, odnośnie dostępu do toalet – wystarczy udostępnić toaletę w domu, natomiast odnośnie 
badań lekarskich – wystarczy, że domownicy mają aktualne badania do celów sanitarno-
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epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość 
przeniesienia zakażenia na inne osoby. 
 
Sołtysi otrzymali informację o szkoleniu dla rolników w dn. 9.12. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
 
Pani Przewodniczący poinformowała o terminie kolejnej sesji – 30.12. i złożyła wszystkim obecnym 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
 
Nie zgłoszono więcej wniosków. 
 
Ad. 19 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XII Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.45. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


