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P R O T O K Ó Ł XIV/2015 
 

z XIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 stycznia 2016 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.15 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  12 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych /nieobecni byli radni: Iza Wieczorek, Bartłomiej Matysiak i 
Andrzej Oktabiańczuk/ –  według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w 
sesji uczestniczyli: Pani Maria Cygan – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, pan Jacek 
Ossowicz – przedstawiciel Rady powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego oraz sołtysi - zgodnie z 
listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji udział wzięli:  
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, 
Pani Janina Powązka – inspektor UG /do punktu 10 obrad/. 
  
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. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2015 r. 
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2016. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminy Kowiesy na rok 2016. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i 

publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowiesy.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu Skierniewickiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 
stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok.  
16. Interpelacje i zapytania radnych. 
17. Wolne wnioski i informacje. 
18. Zamknięcie obrad. 
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Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 
grudnia 2015 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XIII 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. 
  
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami. Pani Przewodniczący oddała głos 
Wójtowi Gminy, który przedstawił informację z działalności między sesjami jak poniżej. 
 
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1) W październiku 2015 r. Gmina złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o 

dofinansowanie inwestycji pn.”Rozbudowa drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej w 
Zawadach”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.116.933 zł. Wniosek został pozytywnie 
oceniony; komisja przyznała dotację w wysokości 50% wartości kosztorysowej inwestycji, tj. 
1.558.466 zł. Pozostałe 50% będzie przekazane w drodze darowizny przez JHM Development w 
Skierniewicach.  

2) Zakończone zostały prace projektowe dot. przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej w 
Kowiesach. Wartość robót brutto (cena kosztorysowa) – 7.035.545 zł. Kwota ta ulegnie zmianie po 
dokonaniu korekt w dokumentacji. 

3) Trwają prace projektowe sieci wodociągowej: odbywają się ostatnie spotkania z właścicielami 
nieruchomości w celu ustalenia trasy wodociągu i pozyskania zgód. 

4) 14.01.2016 r. – odbyły się pomiary poziomu dźwięku A w pomieszczeniu w budynku Wędrogów 
28, badanie przeprowadzili pracownicy Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Skierniewicach - dopuszczalna norma w porze nocnej dla lokali 
mieszkalnych to 30 dB a obliczony  poziom dźwięku dla badanego pomieszczenia z 
uwzględnieniem tła akustycznego i chłonności to 26,7±1,5 dB. Z uwagi na wynik badania i trudną 
sytuację mieszkaniową na terenie gminy będziemy wnioskować do Starostwa Powiatowego w 
Skierniewicach o rozszerzenie celu darowizny w części dotyczącej budynku mieszkalnego i 
wyrażenia zgody na wykorzystanie tego budynku na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
mieszkańców gminy. 

5) 15.01.2016 r. – odbyła się rozprawa w PINB w Skierniewicach dotycząca stanu technicznego 
budynku socjalnego w Wymysłowie - decyzja o ewentualnej rozbiórce zostanie podjęta przez 
PINB.  

6) 16.01.2016 r. – odbyło się spotkanie z właścicielami działek sąsiadujących z drogą gminną Nr 
115151E relacji Wola Pękoszewska – Borszyce w sprawie nieodpłatnego przekazania gruntów na 
poszerzenie drogi.  

7) Na dzień 19.02.2016 r. został wyznaczony termin pierwszej licytacji budynków i prawa 
wieczystego użytkowania dot. działki nr 157 położonej w Woli Pękoszewskiej (cena wywoławcza 
140 475,00 zł). Licytacja nieruchomości GS-u w Kowiesach – dz. nr 112/14 i dz. nr 123/6, 
odbędzie się najprawdopodobniej w marcu, gdyż prezes GS-u wniosła do sądu skargę na operat 
szacunkowy wskazanych nieruchomości. 

8) Wpłynęła informacja o pozytywnej ocenie wniosku złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
na  realizację zajęć sportowych dla uczniów z programu powszechnej nauki pływania – „Umiem 
pływać”. Zajęcia będą realizowane od lutego do końca czerwca, weźmie w nich udział 45 uczniów 
z klas I-III szkoły podstawowej. Dofinansowanie wynosi 7.650,00 zł. 

9) W dniu 25.01.2016r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum. W projekcie zaplanowane są  m.in. zajęcia wyrównawcze, koła 
zainteresowań, doradztwo zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości. Zaplanowano również 
wyjazdy edukacyjne i wycieczki dla dzieci oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Projekt 
przewiduje dwuletni okres realizacji. Łączna kwota dofinansowania wynosiła by 430.425,00 zł bez 
wkładu własnego gminy.   

10) Zakupiono rębak do gałęzi za 9963,00 zł.  
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Wyjazdy i spotkania: 
1) 05.01. – spotkanie noworoczne w świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej. 
2) 08.01. – spotkanie w GDDKiA O/Łódź dotyczące spłaty należności z tytułu not obciążeniowych za 

energię elektryczną zużytą do oświetlenia trasy S-8. 
3) 08.01. – spotkanie noworoczne samorządowców i przedstawicieli PSL-u w Głuchowie. 
4) 11.01. – spotkanie z burmistrzem Mszczonowa i podpisanie porozumienia w sprawie współpracy i 

współdziałania w realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie mieszkańcom 
dobrej jakości dróg łączących drogę ekspresową S-8 z DK nr 70, stanowiących ciąg 
komunikacyjny dróg gminnych pomiędzy Gminą Mszczonów i Gminą Kowiesy.  

5) 11.01. – spotkanie z prezesem Zakładu Oczyszczania Miasta w Skierniewicach i podpisanie 
umowy na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy 
Kowiesy. 

6) 15.01. – rozprawa administracyjna w PINB w Skierniewicach. 
7) 16.01.2016 r. – spotkanie z właścicielami działek sąsiadujących z drogą gminną Nr 115151E 

relacji Wola Pękoszewska – Borszyce w świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej. 
8) 21.01. – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi dot. wpisania stawu strażackiego w Woli 

Pękoszewskiej do Wojewódzkiego Programu Małej Retencji. 
9) 22.01. – spotkanie z wójtem gminy Nowy Kawęczyn w sprawie porozumienia w realizacji 

drogowych zadań inwestycyjnych. 
10) 22.01. – posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach. 
11) 23.01. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Wola Pękoszewska.  
 
Pan Wójt podziękował za wysłuchanie informacji. 
Pani Przewodniczący Rady Gminy zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji o działalności 
Wójta między sesjami? Pytań nie zgłoszono. 
 
Ad.6 
W punkcie tym radna Dorota Powązka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji działań komisji w 2015 roku – załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania i nie mieli żadnych pytań, wobec 
czego Przewodniczący Rady przeszła do kolejnego punktu obrad.   
 

Ad. 7 
Kolejny punkt to przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 4 do protokołu. Sprawozdanie 
przedstawił pan Wójt. Pan Wójt wskazał, że kwota różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie 
poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem  średniorocznej liczby nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego, którą musimy wypłacić w tym roku wynosi 984,90 zł. 
W roku 2015 kwota różnicy jaką wypłaciliśmy nauczycielom wynosiła ponad 45 tys. zł.  
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania i nie mieli żadnych pytań, wobec czego 
Przewodniczący Rady przeszła do kolejnego punktu obrad.  
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na 2016 rok.   
Omówienia projektu dokonała pani Janina Powązka – inspektor UG, która wyjaśniła, że zgodnie z art. 
4' ust. 2 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest uchwalany 
corocznie przez radę gminy. Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisję 
rozwiązywania problemów alkoholowych, powoływaną przez wójta gminy w drodze zarządzenia. 
Ustawa wskazuje gminom źródło pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań -  opłatę za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata ta stanowi dochód gminy, który w 
całości przekazywany jest na realizację w/w  zadań. Pani Janina Powązka omówiła następnie treść 
programu stanowiącego załącznik do projektu uchwały. 
 
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 
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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 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii Gminy Kowiesy na rok 2015. Omówienia projektu dokonała pani Janina Powązka, która 
wyjaśniła, że art. 10 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę 
obowiązek prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Zadania w tym obszarze 
określa Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany przez radę gminy. Pani Janina 
Powązka omówiła następnie treść programu stanowiącego załącznik do projektu uchwały. 
 
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.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy. Omówienia projektu 
dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że Gmina Kowiesy pozyskuje 
dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jednym z wymogów formalnych wniosku jest posiadanie 
przez gminę uchwalonego regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów 
zawierających azbest. Regulamin określa, że sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty 
odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany 
pokryć dachowych lub elementów elewacji, reguluje procedurę realizacji zadania oraz wskazuje źródła 
finansowania i podmiot realizujący. Wysokość dotacji z WFOŚiGW to do 99% kosztów zadania. W 
poprzednich latach dwukrotnie pozyskiwaliśmy dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi. 
 
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. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły 
podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowiesy. 
Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że stosownie do 
art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  kandydatów do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych poza obwodem tych szkół przyjmuje się 
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje miejscami 
wolnymi. W postępowaniu  rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ 
prowadzący, z uwzględnieniem określonej liczby punktów i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia. Zgodnie z art. 20 zf pkt 1 cytowanej ustawy, ustalenie kryteriów i liczby punktów należy 
do kompetencji rady gminy. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przedstawił kryteria rekrutacji do 
publicznej szkoły podstawowej i  kryteria rekrutacji do publicznego gimnazjum wraz z liczbą 
przysługujących punktów i dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia, określone w załącznikach 
do projektu uchwały.   
Przewodniczący rady dodała, że postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone przy liczbie 
kandydatów przewyższających liczbę wolnych miejsc, którymi dysponuje dana placówka szkolna.  
 
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 podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci 
zamieszkałych na terenie gmin powiatu Skierniewickiego. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr 
wyjaśnił, że powiat Skierniewicki zatrudnia dziecinnych lekarzy psychiatrów, z  pomocy których 
korzystają dzieci z gminy Kowiesy. Z uwagi na to, konieczne jest częściowe pokrycie kosztów 
zatrudnienia ww. specjalistów. W związku z czym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie pomocy 
finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania własnego 
Powiatu, polegającego na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Kowiesy. Na podstawie uchwały 
zostanie zawarta umowa w sprawie udzielenia wzmiankowanej pomocy finansowej.  Wysokość dotacji 
to 1.680,00 zł.   
Przewodniczący rady wskazała, że bardzo mało jest lekarzy psychiatrów dla dzieci. Wcześniej aby 
skorzystać z pomocy takiego specjalisty trzeba było jeździć do poradni w Łodzi.  
 
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.13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw 
nieruchomości stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. Pracownik ds. 
obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że stanowiące własność gminy działki nr 30/5 w Lisnej i nr 172 w 
Paplinie są dzierżawione przez osoby fizyczne, na podstawie umów dzierżaw 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 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890), 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 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad.14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości. Pracownik 
ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że przedmiotem uchwały jest nabycie części działki położonej w 
obrębie Chrzczonowice, która będzie pochodziła z podziału działki nr 91/3. Wyodrębniony pas gruntu 
o pow. ok. 140 m

2
 zostanie zakupiony na rzecz Gminy Kowiesy z przeznaczeniem na powiększenie 

sąsiedniej nieruchomości tj. drogi znajdującej się na działce nr 87/2. Na przedmiotowym pasie gruntu 
znajduje się obecnie cześć utwardzonej nawierzchni drogi wobec czego zasadny jest jej wykup. 
Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości zostaną pokryte przez Gminę 
Kowiesy. 
Przewodniczący rady zapytała, kto będzie ponosił koszty podziału nieruchomości? 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że przeprowadzający podział właściciel 
nieruchomości. 
 
Radni nie mieli więcej pytań 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.15 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok. 
Omówienia uchwały dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że: 
- do dochodów wprowadza się: 
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- - kwotę w wysokości 138.912,00 zł – odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb 
Państwa gruntów gminnych zajętych pod wiadukt w Nowym Wylezinie, 
- - kwotę 7.650 zł tytułem dotacji z Ministerstwa Sportu za zajęcia na basenie dla dzieci za szkoły 
podstawowej, 
- - kwotę 500 zł tytułem darowizny BS w Białej Rawskiej na zakup czepków do pływania dla dzieci;  
- w wydatkach wprowadza się: 
- - nowe zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej w 
Zawadach”- docelowo zadanie będzie finansowane w 50 % ze środków budżetu państwa tzw. 
schetynówki oraz w 50% z darowizny inwestora zewnętrznego, 
- - środki na pokrycie not obciążeniowych za energię elektryczną zużytą do oświetlenia trasy S8 w 
okresie od 16.04.2014 r. do 02.08.2015 r. , w kwocie 250.000,00 zł.  
Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 390.000,00 zł. 
Jednocześnie po rozliczeniu roku 2015 zostały środki w wysokości 390.000 zł, które wprowadza się do 
realizacji w roku 2016 – na spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.  
Ponadto w wydatkach dokonuje się zmian: 
- w zakresie zabezpieczenia środków na zwroty dotacji dla przedszkoli niepublicznych w innych 
gminach za dzieci z terenu gminy Kowiesy (ze środków jakie były zabezpieczone na wyrównania 
wynagrodzeń nauczycieli - 44.000 zł), 
- przesunięcie kwoty 4.000 zł w administracji (na promocję 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 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad.16 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Janusz Brzeziński zauważył, że od samego początku realizację rozbudowy drogi w Zawadach 
uzależniano od pozyskania dofinansowania i wkładu inwestora zewnętrznego w postaci darowizny. 
Nie jest to droga strategiczna z punktu widzenia mieszkańców gminy, to firmie JHM zależy na jej 
rozbudowie.  
Radny Janusz Brzeziński odniósł się następnie do rozprawy w PINB dotyczącej stanu technicznego 
budynku socjalnego w Wymysłowie i wskazał, że najbardziej optymalne byłoby, żeby budynek nie był 
przeznaczony do rozbiórki. Jest on usytuowany w miejscu nieuczęszczanym, nie zagraża zawaleniem, 
a za kilka lat może będzie można go wyremontować, bo zmienią się przepisy i uwarunkowania 
klimatyczne. Radny wskazał, że gdyby w poprzedniej kadencji podjęto decyzję o wyremontowaniu obu 
części budynku, lokatorzy z budynku socjalnego w Kowiesach już by tam mieszkali. Radny wskazał 
również, że przeprowadzenie lokatorów budynku socjalnego w Kowiesach poza najbliższą okolicę 
obecnego miejsca zamieszkania będzie b. trudne. 
Pan Wójt wyjaśnił, że nie mamy wpływu na decyzję nadzoru budowlanego. Pan Wójt przypomniał 
jakie były wyniki ekspertyzy stanu technicznego budynku przeprowadzonej w kwietniu ubiegłego roku, 
wskazał, że budynek był przedmiotem oględzin przez inspektorów PINB w Skierniewicach, w których 
uczestniczył pracownik urzędu ds. gospodarki komunalnej. Nadmienił również, że koszt remontu 
budynku w Wymysłowie będzie o wiele większy niż przebudowa instalacji hydraulicznej i grzewczej w 
budynku w Wędrogowie dla przystosowania go na lokale socjalne /odrębne instalacje dla lokali 
usytuowanych na parterze i na piętrze/.    
  
Ad. 17 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Sołtys Paplinka zapytała, czy będzie realizowana przebudowa drogi gminnej relacji Lisna – Paplinek – 
Chrzczonowice?  
Pan Wójt wyjaśnił, że tak. Obecnie opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie 
którego określa się szacunkowe koszty realizacji inwestycji w ramach systemu „Zaprojektuj i wybuduj”.  
 
Sołtys Zawad zapytała o działkę gminną w Zawadach, na której jest usytuowany kontener mieszkalny, 
czy działka będzie przeznaczona do sprzedaży? Sąsiadujący właściciel nieruchomości byłby 
zainteresowany jej kupnem. 
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Pan Wójt wyjaśnił, że kontener mieszkalny zostanie przewieziony na działkę w Wymysłowie a teren 
zostanie uporządkowany. O tym, czy gmina przeznaczy działkę na sprzedaż zadecyduje rada gminy. 
Sołtys Zawad wniosła o naprawę drogi w Zawadach koło jej posesji, podkreślając, że w roku bieżącym 
przeznaczono na naprawę tej drogi środki funduszu sołeckiego. 
Pan Wójt zapewnił, że środki funduszu zostaną wykorzystanie zgodnie z wolą mieszkańców sołectwa 
Zawady. 
Sołtys wskazała, że za kwotę z funduszu sołeckiego nie wystarczy materiału na uzupełnienie ubytków 
na całej długości drogi. 
 
Sołtys Paplinka zapytała, czy kontener mieszkalny z Zawad nie może być przeznaczony na lokum dla 
mieszkańców budynku socjalnego w Kowiesach? 
Pan Wójt wyjaśnił, że kontener jest przeznaczony tyko dla jednej osoby a ponadto, byłoby to tylko 
rozwiązanie tymczasowe. Pan Wójt podkreślił, że jeżeli uda się rozszerzyć cel darowizny w części 
dotyczącej budynku w Wędrogowie, to i tak tam nie zostaną ulokowani mieszkańcy budynku 
socjalnego w Kowiesach.  
 
Radna Barbara Kowalska poprosiła o objazd dróg na Jakubowie. 
Pan Wójt wyjaśnił, że wiosną razem z komisją drogową dokona objazdu wszystkich dróg gminnych o 
nawierzchni destruktowej i pospółkowej.  
 
2 radnych przekazało pracownikowi ds. obsługi rady gminy i kadr wypełnione ankiety dot. współpracy 
organu stanowiącego gminy z organem wykonawczym. 
 
Nie zgłoszono więcej wniosków. 

 
Ad. 18 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknęła posiedzenie XIV Sesji Rady 
Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.15. 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak  
 
 


