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P R O T O K Ó Ł XIII/2015 
 

z XIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 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  12 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych –  nieobecni byli radni: Andrzej Krajewski, Andrzej Oktabiańczuk 
i Zbigniew Pawlak, według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/,  ponadto w sesji 
uczestniczyli: pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, pan Jacek 
Ossowicz – przedstawiciel Rady powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego 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 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 

deklaracji podatkowych. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Kowiesy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2016-2019. 
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 XII Sesji Rady Gminy w dniu 3 grudnia 
2015 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XII 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. 



Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 30 grudnia 2015 roku 

2 

 

  
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
I. Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. Zadanie polegające na udrożnieniu i pogłębieniu rowów oraz wykonaniu poboczy wzdłuż rowów 

przy drodze gminnej w Chrzczonowicach /od kapliczki do wiaduktu/ wykonywane przez AGAR 
SERWIS Żyrardów zostały przerwane ze względu na opady deszczu – pobocza gruntowe są 
nasiąknięte wodą co uniemożliwia ich dokończenie i utwardzenie kamieniem; rowy zostały 
pogłębione i wymagają jedynie wyprofilowania, przepusty zostały zamontowane; 

2.  W wyniku ogłoszenia o przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż pługa odśnieżnego 
zakupionego przez gminę w 2008 r. wpłynęły dwie oferty – pług został sprzedany za 4.200,00 zł. 

3. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEO-EXPRES wykonało mapy do 
celów projektowych na potrzeby projektu sieci wodociągowej w miejscowościach 
niezwodociągowanych; 

4. Trwają prace projektowe sieci wodociągowej: odbywają się spotkania z właścicielami 
nieruchomości w celu ustalenia przebiegu trasy wodociągu; 

5. Rozebrano budynek i uporządkowano teren w Kowiesach za wiaduktem – dz. nr 118/4; 
6. W okresie międzysesyjnym wydano 19 decyzji zezwalających na usunięcie drzew przez osoby 

fizyczne; 
7. Przedłużono termin wydania decyzji środowiskowych dotyczących budowy zakładu przetwarzania 

odpadów w m. Chrzczonowice – do 15.01.2016r.  (BIODEGRA Sp. z o.o. i ECO-TRANS Kamil 
Stańczak); w dniu 28.12.2015r.- pełnomocnik ECO-TRANS złożył wniosek o zwieszenie 
postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – podjęto czynności proceduralne w tej 
sprawie; 

8. Dokonano rozliczenia jednostek OSP z dotacji celowej przeznaczonej na zakup sprzętu                          
i umundurowania oraz konserwacji sprzętu. Kwoty dotacji zostały wydatkowane terminowo i 
zgodnie z przeznaczeniem; 

9. W dniu 11.12.2015 r. w OSP Drzewce odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Skierniewicach podsumowujące kolejny roczny okres działalności Zarządu 
połączone ze spotkaniem opłatkowym, w którym uczestniczyła delegacja strażaków z gm. 
Kowiesy; 

10. Pozyskano kwotę 5000 zł dotacji ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników w Warszawie dla OSP Jeruzal na zakup zestawu ratownictwa 
medycznego  PSP R-1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera (tzw. torba medyczna); 

11. Windykacja należności za gospodarowanie odpadami – wystawiono 23 tytuły egzekucji 
komorniczej do Urzędu Skarbowego; Sporządzono i wysłano 50 upomnień do osób zalegających 
z opłatami; 

12. Przekazano do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach sprawę zaśmiecenia 
drogi powiatowej relacji Zawady- Biała Rawska; 

13. W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Kowiesy złożyło dwa wnioski na dofinansowanie dwóch zadań publicznych: 
- „Łączy nas historia i sport”, w ramach którego odbył się „Bieg Niepodległości im. ppor. pilota 
Mariana Bełca” /zadanie dofinansowano w kwocie 493,00 zł/, 
- „Łączy nas tradycja” – spotkanie w PG w Jeruzalu kultywujące polskie zwyczaje Świąt Bożego 
Narodzenia, które połączone było z koncertem muzyki klasycznej w wykonaniu pianistki Moniki 
Rosca i flecisty fletni Pana Sergiu Bolgarina /zadanie dofinansowano na kwotę 1.500,00 zł/. 

 
II. Wyjazdy i spotkania: 
1. 8.12. – spotkanie w Urzędzie Gminy Regnów dot. ewentualnej współpracy w zakresie PSZOK. 
2. 11.12. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w świetlicy wiejskiej w 

Woli Pękoszewskiej; 
3. 18.12.– razem z panią Zuzanną Dudziak - Przewodniczącym Rady Gminy Kowiesy, 

uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej; 
4. 21.12. – spotkanie wigilijne w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury; 
5. 22.12. – spotkania wigilijne w szkołach z terenu gminy Kowiesy. 

 
Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji. Radni nie mieli żadnych pytań. 
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Ad. 6  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 
rok. Omówienia projektu dokonała pani Dorota Powązka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która 
wyjaśniła, że w myśl art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   komisje 
rady gminy  podlegają radzie gminy i przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. 
Zgodnie z §101 Statutu Gminy Kowiesy uchwalonego uchwałą nr VII/34/2003 Rady Gminy Kowiesy z 
dnia 4 marca 2003 roku (Dz. Urz.  Woj. Łódzkiego z 2003 roku Nr 162, poz. 1598) Komisja Rewizyjna 
przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia  30 grudnia każdego roku. Komisja 
Rewizyjna na posiedzeniu w dn. 26.11.2015 r. opracowała plan pracy na 2016 r., który obejmuje: dwie 
kontrole problemowe w Urzędzie Gminy Kowiesy dotyczące realizacji wydatków funduszu sołeckiego 
w 2014 r. i realizacji dochodów i wydatków budżetowych, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z  
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 r. i w 2014 r., ocenę 
wykonania budżetu po zakończeniu budżetowego i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi oraz ocenę wykonania budżetu gminy za 
I półrocze 2016 roku.   
Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w załączniku 
nr 3 do zmienianej uchwały w rubrykach formularza deklaracji na podatek rolny od D5 do D10 brak 
jest kolumny, w której podaje się powierzchnię w ha fizycznych przedmiotów opodatkowania. Błąd 
techniczny powstał  podczas wprowadzania uchwały do edytora aktów prawnych /scalenie komórek/.   
Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Kowiesy. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że organ 
nadzorczy, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa, zaleciła skreślenie paragrafu, w którym określono 
wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na ochronę danych osobowych, mimo że ustawa 
dopuszcza taką możliwość. 
Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
  
Ad.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowiesy na 2015 rok. 
Omówienia uchwały dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że zmiana w budżecie na rok 2015 
dotyczy zmian w wydatkach gminy, i tak: zwiększa się o kwotę 2.321 zł  wydatki na wykonanie map do 
celów projektowych wodociągu (w związku z wykonaniem szerszego zakresu map), planuje się środki 
na zakup rębaka do gałęzi w kwocie 10.000 zł /środki na te zwiększenia pochodzą z rozwiązanej 
rezerwy na zarządzanie kryzysowe/. Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach bieżących jednostek 
między rozdziałami wydatków według potrzeb na dzień 30 grudnia 2015 r. 
 
Radna Dorota Powązka opuściła obrady z uwagi na ważną rozmowę telefoniczną. 
 
Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 radnych. 11 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 11 głosami. 
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Radna Dorota Powązka powróciła na obrady. 
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok. Omówienia projektu 
dokonała pan Skarbnik. 
 
DOCHODY BUDŻETU 
Uwzględniając  przewidywane  dochody  własne  budżetu, kwotę subwencji ogólnej, planowane  
udziały gminy  w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych, 
zaplanowano dochody ogółem na 2016 rok w wysokości 8.385.367,00 zł, z czego : 

a) dochody własne - 3.820.012,00 zł,  
b) dotacje – 1.163.026,00 zł,  
c) subwencje – 3.402.329,00 zł. 

Źródłami dochodów własnych w 2016, będą: 
1) wpływy z podatków lokalnych w wysokości 1.860.420,00 zł, w tym: 

 z podatku od nieruchomości – 1.200.000,00 zł, 

 od środków transportowych – 70.920,00 zł,   

 z podatku rolnego zaplanowano 529.500,00 zł,   

 z podatku leśnego - 60.000,00 zł,   
2) wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 75.000,00 zł, 
3) wpływy z opłat w wysokości 309.600,00  zł, w tym : 

 skarbowej, targowej - 15.300,00 zł,  

 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za 
zajęcie pasa drogowego – 5.000,00 zł i opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 
240.000,00 zł, 

 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych w wysokości 44.000,00 zł, 

 wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 4.000,00 zł, 

 z innych opłat – 1.300,00 zł. 
4) wpływy z usług – 225.000,00 zł, w tym; 

 ze sprzedaży wody – 173.000,00 zł,   

 za  wywóz nieczystości od lokatorów - 1.500,00 zł, 

 ze sprzedaży obiadów w szkole - 50.000,00 zł,   

 z usług opiekuńczych – 500,00 zł.  
3)  dochody z majątku gminy w wysokości 362.279,00 zł, z tego: 

 opłaty roczne za użytkowanie wieczyste – 8.000,00 zł,   

 wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.300,00 zł, 

 czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów 150.000,00 zł, 

 opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.979,00 zł, 

 dochody z tytułu sprzedaży gruntów – 200.000,00 zł (siedem działek przygotowanych do 
sprzedaży w Jeruzalu), 

4) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) 6,00 zł, oraz kwota 1.000 zł z tytułu 
egzekucji funduszu alimentacyjnego, 
5) pozostałe dochody – 18.600,00 zł, 
6) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego 
podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2016 roku wynosić będzie 957.107,00 zł, natomiast 
udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu 
państwa zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. 
Subwencja ogólna na 2016 rok planowana jest w kwocie 3.402.329,00 zł, z tego: 

 część wyrównawcza 1.194.873,00 zł, 

 część oświatowa 2.207.456,00 zł. 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na 
podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano według 
danych przedstawionych przez  Łódzki Urząd  Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze. 
Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 947.148,00 zł oraz                 
dofinansowanie zadań własnych w kwocie 215.878,00 zł, dotyczą: 

 realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 27.107,00 zł, 

 prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 757,00 zł, 
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 obrony cywilnej -1.500,00 zł, 

 dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 109.620,00 zł, 

 realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.024.042,00 zł. 
 

WYDATKI BUDŻETU 
Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano w wysokości 9.378.367,00 zł. 
Globalną  kwotę wydatków przeznacza się na: 
1) wydatki bieżące  7.790.480,00 zł, w tym: 
 a) wydatki jednostek budżetowych – 6.032.469,00 zł, w tym na: 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.566.611,00 zł, 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.465.858,00 zł, 
 b) dotacje na zadania bieżące – 538.840,00 zł, 
 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.169.171,00 zł, 
 d) obsługę długu gminy –50.000 zł, 
2) wydatki majątkowe  1.587.887,00 zł , z tego: 

 budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, 
Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków oraz w częściach 
miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna (przygotowanie inwestycji)- 80.000,00 
zł, 

 przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice 
(przygotowanie inwestycji)– 100.000,00 zł,  

 przebudowa drogi gminnej relacji Wola Pękoszewska - Borszyce (przygotowanie inwestycji - 
poszerzenia drogi)– 20.000,00 zł, 

 budowa zjazdu z drogi nr 70 na drogę gminną w miejscowości Wola Pękoszewska (na działki) 
– 20.000,00 zł, 

 przebudowa dróg gminnych w Chełmcach i Ulaskach - wykonanie nakładki asfaltowej – 
500.000,00 zł, 

 przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 275/6 w Jeruzalu – 25.000,00 zł, 

 przebudowa dróg gminnych w Chrzczonowicach nr 115158E i nr ewid. 174/2 /wykonanie 
rowów/ - 43.000,00 zł, 

 budowa chodnika w Woli Pękoszewskiej (przygotowanie dokumentacji) - 3.000,00 zł 
/f.sołecki/,  

 zakup gruntów w Chrzczonowicach i Lisnej (na poszerzenia dróg) – 30.000,00 zł, 

 przebudowa strażnicy OSP w Lisnej na potrzeby świetlicy wiejskiej (przygotowanie 
dokumentacji)  – 100.000,00 zł, 

 remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie (przygotowanie dokumentacji)  – 
5.000,00 zł, 

 wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w Paplinie – 4.267,00 zł 
/f.sołeck/, 

 doposażenie placu zabaw w Nowym Wylezinie – 8.071,00 zł /f.sołecki/,  

 utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy w Turowej Woli – 9.138,00 zł /f.sołecki/, 

 budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Kowiesach – 50.000,00 zł, 

 przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach – 500.000,00 zł,  

 budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie (przygotowanie dokumentacji) – 6.000,00 zł 
/f.sołecki/, 

 budowa oświetlenia ulicznego w Ulaskach (przygotowanie dokumentacji) – 7.377,00 zł 
/f.sołecki/, 

 budowa oświetlenia ulicznego w Lisnej (przygotowanie dokumentacji) – 6.500,00 zł /f.sołecki/, 

 budowa oświetlenia ulicznego w Chojnatce (przygotowanie dokumentacji) – 6.000,00 zł 
/f.sołecki/, 

 budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie (przygotowanie dokumentacji) – 7.500,00 zł 
/f.sołecki/, 

 budowa oświetlenia ulicznego w Chrzczonowicach – 50.000,00 zł, 

 dotacja dla jednostki OSP  Wola Pękoszewska na zakupy inwestycyjne – 7.034,00 zł. 
 
Wydatki w niektórych działach gospodarki gminy: 
 

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  1.620.432,00 zł 
W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące,  w tym na: 
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a) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. USC – 88.936,00 zł,  
b) działalność Rady Gminy - 60.000,00 zł, 
c) funkcjonowanie urzędu gminy - 1.329.926,00 zł, w tym m.in.:  

 wynagrodzenia  osobowe – 692.148,00 zł,   

 dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) – 58.650,00 zł, 

 nagrody jubileuszowe – 6.888,00 zł, 

 składki społeczne i FP od wynagrodzeń – 143.830,00 zł, 

 wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 8.480,00 zł,  

 pozostałe wydatki bieżące 419.930,00 zł, w tym m.in. remont budynku urzędu – 220.000,00 zł,  
d)  promocję gminy  - 8.000 zł, 
e) pozostałą działalność - 133.470 zł. 
 
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  3.541.107,00 zł  
Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 550.000,00 zł i 
wydatki bieżące w kwocie 2.991.107,00. 
 
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.376.643,00 zł  
Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne.  
Planowane  dotacje na sfinansowanie zadań z pomocy społecznej wynoszą 1.024.042,00 zł, 
natomiast kwota w wysokości 352.601,00 zł, to środki własne budżetu gminy. 
 
ROZCHODY 
Rozchodami budżetu 2016 roku  w łącznej kwocie 564.362,00 zł, będą:  

 90.589,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego BGK w 2011 r. na spłatę zobowiązań, 

 182.927,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w Skierniewicach  w 
kwocie 1.050 tys. zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2011, 

 120.000 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku  w kwocie 800.000 zł na 
sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2013, 

 72.941,00 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2013 roku ze środków Europejskiego 
Funduszu Wsi Polskiej w kwocie 310.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi II etapu drogi 
Wola Pękoszewska – Wędrogów, 

 42.480,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Mszczonów w 2014 r. na spłatę 
zobowiązań,  

 20.960,00 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w WFOŚ I GW w Łodzi w kwocie 
125.760 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Lisnej, 

 34.465,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Mszczonów w 2015 r. na spłatę 
zobowiązań. 

 
PRZYCHODY 
Przychody budżetu (kredyty i pożyczki) planowane są w 2016 roku w kwocie 1.557.362,00 zł, a 
przeznacza się je na: 

 kwotę 564.362 zł  na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych,  

 kwotę w wysokości 993.000,00 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2016 
(zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych).  
 

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 993.000,00 
zł.  
 
Radna Dorota Powązka zapytała, czy istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na 
realizację największych zadań inwestycyjnych? 
Pan Wójt wyjaśnił, że bez środków zewnętrznych nie mamy szans na realizację przedmiotowych 
zadań. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytała Uchwałę nr III/361/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu 
Gminy Kowiesy na 2016 rok i Uchwałę nr III/362/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania 
deficytu budżetowego Gminy Kowiesy.  
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Radni nie mieli  więcej zapytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na 
lata 2016-2019. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że Wieloletnią Prognozę Finansową 
opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki. 
WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy 
Kowiesy, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy, 
dotyczących kształtowania się takich parametrów jak: 
1) wysokość deficytu; 
2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście 
przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu 
operacyjnego; 
3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących norm ostrożnościowych; 
4) koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych.  
Jeśli chodzi o okres sporządzania WPF zgodnie z art. 227 ufp WPF obejmuje okres roku budżetowego 
oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Jest to, więc okres minimalny. Natomiast maksymalny termin 
wyznaczają przyjęte limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF.  
Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na 
który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (do roku 2024).  
Dług gminy na koniec 2016 roku będzie wynosił 2.889.269,22 zł co stanowi 34,64 % planowanych 
dochodów.  
W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zamieszczone są także upoważnienia dla 
wójta gminy Kowiesy do zaciągania zobowiązań:  

 związanych z realizacją określonych przedsięwzięć, 

 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy /jak np. umowa na dostawę oleju opałowego w okresie grzewczym czy umowa na 
odbiór odpadów komunalnych/, 

 upoważnienie zarządu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 
prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 
zaciągania powyższych zobowiązań.  

W wykazie przedsięwzięć wpisano następujące zadania: 
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka 
Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach 
miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna – w 2016 r. przewidziano środki na wykonanie 
dokumentacji projektowej, następnie w latach 2017-2018 realizacja z limitem na wkład własny w 
kwocie łącznej 640.000,00 zł /planuje się pozyskać środki na dofinansowanie zadania z UE z PROW/, 
- Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice - w 2016 r. 
przewidziano środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na odszkodowania za 
wywłaszczenie gruntów pod drogę, następnie w latach 2017-2018 realizacja z limitem na wkład 
własny w kwocie łącznej 680.000,00 zł /planuje się pozyskać środki na dofinansowanie zadania z UE 
z PROW i ze środków Urzędu Marszałkowskiego/, 
- Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach – zadanie przygotowywane do realizacji 
w latach 2016-2017, wkład własny zabezpieczony na poziomie 983.000,00 zł /planowane 
dofinansowanie ze środków UE- RPO WŁ/. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytała Uchwałę nr III/363/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowiesy. 
 
Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
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Ad. 12 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radna Barbara Kowalska zapytała o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych 
gmin. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że według stanu na lipiec 2015 r. było to 12 dzieci /przedszkola: w Piekarach 
– 5 dzieci, we Mszczonowie – 4 dzieci, w Skierniewicach - 1 dziecko, w Rawie Mazowieckiej – 2 
dzieci/. 
 
Radny Janusz Brzeziński podniósł kwestię strategiczności drogi gminnej Nowy Wylezin- 
Chrząszczew i wniósł o zabezpieczenie 200-300 ton tłucznia pozyskanego z kolei warszawskich na 
utwardzenie przedmiotowej drogi.  
Pan Wójt przypomniał, że wstępna wycena prac polegających na wycince drzew /po uzyskaniu 
zezwolenia ze starostwa/, usunięciu karb, wywiezieniu humusu i urządzeniu rowów odwadniających 
przedstawiona na sesji w październiku br. opiewała na kwotę 20 tys. zł netto. W przyszłorocznym 
budżecie przedmiotowe prace zostaną wykonane ze środków na bieżące utrzymanie dróg, będziemy 
się starać, żeby koszt ich wykonania był niższy. 
 
Radni nie zgłosili więcej zapytań. 
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pan Jacek Ossowicz – przedstawiciel Rady powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego przedstawił 
bieżące zagadnienia, którymi zajmowała się IRWŁ: 
- ograniczenie i wprowadzenie ceł na artykuły rolne importowane z Ukrainy /głównie zboża i 
kukurydza/, 
- zwiększenie punktów kontrolnych odnotowujących ilość opadów deszczu /obecnie 4 na całe 
województwo, izba wnosi o punkty kontrolne w każdej gminie/, 
- wydłużenie okresu stosowania nawozów mineralnych i organicznych w zależności od warunków 
pogodowych /obecnie jest od 1.03. do 30.11./, 
- kwestia odstrzału nadmiernej ilości zwierzyny łownej /dziki, jeleniowate, ptactwo/ i podpisywania 
umów na dzierżawę terenów łowieckich, 
- wprowadzenie zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników umożliwiających zaliczenie 
okresów zatrudnienia i podlegania ubezpieczeniu społecznemu na zasadach ogólnych tj. w ZUS 
do okresów ubezpieczenia w KRUS, od których uzależnione jest nabycie praw do emerytury rolniczej, 
- podniesienie limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej z 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych do 120 l i 
zwrot akcyzy w pełnej wysokości, 
- zwiększenie nadzoru weterynaryjnego nad sprowadzanym z innych krajów mięsem i wyrobami 
mięsnymi, 
- uwzględnienie wszystkich faktur z danego roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko 
atmosferyczne, w przypadku ubiegania się o kredyt klęskowy. 
 
Sołtysi otrzymali kalendarze i długopisy. 
  
Pan Wójt podziękował radnym i sołtysom za współpracę w mijającym roku i złożył wszystkim obecnym 
życzenia noworoczne. Do życzeń przyłączyli się Pani Przewodniczący Rady Gminy i Pan 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XIII Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.45. 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


