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P R O T O K Ó Ł XV/2016 
 

z XV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 marca 2016 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 15.30 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  12 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych –  nieobecni byli radni: Bartłomiej Matysiak, Mieczysław 
Trukawka i Iza Wieczorek według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w 
sesji uczestniczyli: Pani Maria Cygan – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, Pani Lidia 
Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu 
Skierniewickiego, asp. szt.  Jarosław Małkus – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Bolimowie, Pani 
Halina Sikorska – Dyrektor GBP w Kowiesach oraz sołtysi - zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 
do protokołu/, jak również mieszkańcy Chełmc, Lisnej i Paplinka. 
 
W sesji udział wzięli:  
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, 
Pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, 
Pani Janina Powązka – inspektor UG. 
 
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) Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Bolimowie o stanie bezpieczeństwa gminy 

Kowiesy w 2015 roku. 
7) Przedstawienie sprawozdań z realizacji: 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy w 
2015 roku, 
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy w 2015 roku. 

8) Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w 2015 
roku. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy w 2016 roku. 

10)  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

11) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej. 
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12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy i odstąpienia od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy. 

13) Interpelacje i zapytania radnych. 
14) Wolne wnioski i informacje. 
15) Zamknięcie obrad. 

 
Nikt nie wniósł o zmianę porządku obrad. 
 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 
stycznia 2016 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XIV 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 dniu 28.01.2016r. zostało skierowane pismo do Starosty Skierniewickiego w sprawie 

rozszerzenia celu darowizny dot. budynku mieszkalnego znajdującego się pod adresem 
Wędrogów 28 i wyrażenia zgody na wykorzystanie przedmiotowego budynku na zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Kowiesy. W dniu 10.03.2016r Starosta 
Skierniewicki skierował pismo do Wojewody Łódzkiego podtrzymując wniosek Wójta Gminy 
Kowiesy. 

2. Na dzień 19.02.2016r. ustalony był termin I licytacji prawa wieczystego użytkowania 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 157 położona w obrębie Wola Pękoszewska. Ze 
względu na błędne oznaczenie miejsca odbycia się licytacji, została ona odwołana. Nowy termin 
licytacji został wyznaczony na dzień 04.04.2016r. 

3. W dniu 08.03.2016r. odbyły się czynności przyjęcia przebiegu granic działki nr 91/3 w 
Chrzczonowicach celem wydzielenia działki zajmowanej obecnie pod drogę znajdującej się na 
działce nr 87/2. Nowopowstała działka, która będzie przedmiotem nabycia na przez Gminę 
Kowiesy, będzie miała powierzchnię ok. 179 m

2
.  

4. W dniu 15.03.2016 r. odbyło się spotkanie w sprawie poszerzenia drogi znajdującej się na działce 
nr 96 w Woli Pękoszewskiej. Obecna szerokość pasa drogowego to ok. 3 m. Właściciele 
sąsiednich nieruchomości tj. działki nr 80, 78 i 77 wyrażają chęć dokonania podziału celem 
wydzielenia 7m pasa gruntu wzdłuż drogi i nieodpłatnego przekazania tych części na rzecz Gminy 
Kowiesy celem poszerzenia przedmiotowej drogi. 

5. Wpłynęły operaty szacunkowe określające wartość rynkową prawa nieruchomości dla potrzeb 
sprzedaży: działka nr 165/3 obręb Kowiesy, o powierzchni 0,12 ha (RV) na kwotę 24 996 zł 
(tj. 20,83 zł/m

2
),  działka nr 429 obręb Jeruzal, o powierzchni 0,18 ha (Br-RVI) na kwotę 44 010 zł 

+ 23%VAT (tj. 24,45 zł/m
2
 + 23% VAT - podatek VAT jest doliczany ze względu na obowiązujący 

plan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenie w nim terenu pod zabudowę). Wstępnie 
na dzień 22.03.2016r zostały umówione spotkania z potencjalnymi nabywcami wycenionych 
nieruchomości, celem przedstawienia wartości nieruchomości oraz ustalenia czy i w jakim 
zakresie są zainteresowani ich zakupem. 

6. W lutym 2016 r. Gmina złożyła do Zarządu Województwa Łódzkiego wniosek o dofinansowanie 
przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Chełmcach. 

7. W  Starostwie Powiatowym w Skierniewicach został złożony wniosek o pozwolenie na 
przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kowiesach i budowę oświetlenia ulicznego w 
Chrzczonowicach.  

8. Trwają prace projektowe sieci wodociągowej: odbywają się ostatnie spotkania z właścicielami 
nieruchomości w celu ustalenia trasy wodociągu i pozyskania zgód na powyższe. Powstał 
problem ze spięciem sieci wodociągowej w Chrzczonowicach – właściciele jednej z nieruchomości 
nie wyrażają zgody na przeprowadzenie wodociągu przez ich działkę.   

9. Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i nadbudowę 
świetlicy w Lisnej. 
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10. W dniu wczorajszym został ogłoszony przetarg na rozbudowę drogi lokalnej do parametrów drogi 
gminnej w Zawadach. 

11. Z działki nr 112/1 w Nowym Wylezinie /droga w kierunku Chrząszczewa/ po uzyskaniu zezwolenia 
starosty skierniewickiego usunięto 44 szt. drzew oraz karby. 

12. Poszerzono do szerokości pasa drogowego i utwardzono zakręt drogi na dz. 202 w Starym 
Wylezinie.  

13. Jesteśmy po kontroli z WFOŚiGW w Łodzi w sprawie wniosku o dofinansowanie zadania 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Kontrola przebiegła 
pomyślnie, nie było żadnych uwag. Obecnie czekamy na decyzję odnośnie przyznania 
dofinansowania na odbiór eternitu. 

14. W planach mamy zorganizowanie konkursu "Nasze sołectwo - czyste sołectwo" oraz wiosenne 
sprzątanie gminy z udziałem uczniów z naszych szkół. 

15. Prowadzimy bieżącą windykację opłat za gospodarowanie odpadami. Została wysłana kolejna 
partia upomnień (około 30 sztuk). 

16. Do końca stycznia wszystkie punkty sprzedaży napojów alkoholowych miały obowiązek złożenia 
oświadczeń  o wartości sprzedaży napojów alkoholowych – do 4,5% oraz piwo,  od 4,5% do 18% 
oraz powyżej 18% zawartości alkoholu. Na podstawie oświadczeń zostały wyliczone kwoty w celu  
dokonania  opłaty I raty za posiadanie zezwoleń, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

17. Na ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kowiesy na 2016r., 
wpłynęła 1 oferta, tj. Ludowego Zespołu Sportowego „MUSKADOR” z Woli Pękoszewskiej, z 
którym została podpisana umowa na realizację ww. zadania.  

 
Wyjazdy i spotkania: 
1. 30.01. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Turowa Wola. 
2. 04.02. – spotkanie z p. M. Czyżewskim - Wiceprezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej w Żyrardowie dot. fotowoltaniki na potrzeby rolników. 
3. 06.02. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Jeruzal oraz spotkanie z potencjalnymi 

nabywcami działki nr 429 obręb Jeruzal. 
4. 11.02. – spotkanie z właścicielami nieruchomości sąsiadujących z drogą gminną na dz. 158 w 

Lisnej dot. wyceny i wykupu gruntu na poszerzenie drogi. 
5. 12.02. – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach z przedstawicielami policji dot. 

map zagrożeń. 
6. 12.02. – wspólne  Posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ powiatów rawskiego i  skierniewickiego w 

Głuchowie.  
7. 15.02. – spotkanie na sali konferencyjnej UG Kowiesy z mieszkańcami Chrzczonowic dot. 

inwestycji na terenie działek 88 i 86/3 w Chrzczonowicach. 
8. 16.02. – zebranie mieszkańców sołectwa Nowy Wylezin – Janów dot. zakupu urządzeń na plac 

zabaw z funduszu soleckiego. 
9. 20.02. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Paplin. 
10. 22.02. – spotkanie w świetlicy wiejskiej w Jeruzalu mieszkańców gminy i przedstawicieli policji dot. 

map zagrożeń. 
11. 22.02. – spotkanie z właścicielami nieruchomości sąsiadujących z działkami 88 i 86/3 w 

Chrzczonowicach (dot. inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji polepszacza 
glebowego). 

12. 04.03. – spotkanie prezesów jednostek OSP z terenu gminy z proboszczem parafii w Chojnacie. 
13. 04.03. – udział razem z panią Sekretarz w konferencji „Nadzór prawny. Współpraca Wojewody 

Łódzkiego z jednostkami samorządu terytorialnego”.   
14. 08.03. – spotkanie z mieszkańcami Chrzczonowic i przedstawicielem inwestora inwestycji na 

terenie działek 88 i 86/3 w Chrzczonowicach. 
15. 09.03. – spotkanie na sali konferencyjnej UG Kowiesy z mieszkańcami Paplinka dot. realizacji 

inwestycji przebudowy drogi gminnej 115153E Lisna-Paplinek-Chrzczonowice. 
16. 10.03. – posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki". Celem posiedzenia 

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

17. 12.03.- w auli PWSZ w Skierniewicach odbyła się druga edycja "Konkursu wiedzy o Sejmie", 
którego organizatorem jest poseł Dorota Rutkowska wspólnie z Kancelarią Sejmu. 
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Ad. 6 

Kolejny punkt to przedstawienie Informacji Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Bolimowie o stanie 
bezpieczeństwa gminy Kowiesy w 2015 roku. 

Pan asp. szt. Jarosław Małkus na wstępie przypomniał, że jest Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych 
w Bolimowie od lipca 2014 r., dzielnicowym obsługującym teren gminy Kowiesy jest sierż. szt. Jakub 
Machaj, punkt przyjęć interesantów jest czynny dwa razy w tygodniu w poniedziałek w godz. 9.00- 
10.00 i w czwartek w godz. 15.00-16.00.   
 
Następnie pan Kierownik przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa gminy w 2015 roku w porównaniu 
do roku 2014 /załącznik nr 3 do protokołu/. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytała o sprawę kradzieży jakie miały miejsce w ostatnim czasie w 
Woli Pękoszewskiej. 
Pan Kierownik wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy zostały zatrzymane 3 osoby w tej sprawie i pozostają 
one w dyspozycji organów ścigania. 
 
Pani Przewodniczący podziękowała za przedstawienie informacji i pan Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych w Bolimowie opuścił obrady. 
 
Ad. 7 
W tym punkcie pani Janina Powązka- inspektor UG przedstawiła sprawozdania z realizacji  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy w 2015 
roku /sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu/ i Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Kowiesy w 2015 roku /sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu/. 
Radni nie mieli żadnych pytań co do przedstawionych sprawozdań. Pani inspektor opuściła obrady. 
  
Ad. 8 
Kolejny punkt to przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Kowiesach w 2015 roku. Ponieważ radni w materiałach na sesję otrzymali pełną treść sprawozdania 
/załącznik nr 6 do protokołu/ pani Dyrektor przedstawiła pokaz slajdów obrazujący najważniejsze dane 
dotyczące struktury czytelnictwa, księgozbioru, sprzętu jakim dysponuje biblioteka oraz dane 
dotyczące realizowanych projektów i najważniejszych wydarzeń z działalności biblioteki w 2015 r.  
Radni nie mieli żadnych pytań co do przedstawionych informacji. 
Przewodniczący Rady stwierdziła, że jest pod wrażeniem różnorodności form działalności biblioteki. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy na 2016 rok. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia  21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) zapewnienie opieki bezdomnych 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Na podstawie art. 11a cytowanej 
ustawy rada gminy przyjmuje, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wprowadzenie w życie 
zaproponowanych w Programie działań ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na 
terenie Gminy Kowiesy oraz zapewnienia im odpowiedniej opieki. Dzięki tym działaniom zwiększy się 
także poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania: 

1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Skierniewicach; 
2) Fundacji „Lex Nova”, – organizacji  społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt; 
3) Dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Kowiesy:  

a) Koło Łowieckie nr 3 „ŁOŚ”,   

b) Koło Łowieckie nr 5 „GOSPODARZ”, 

c) Koło Łowieckie nr 108 „BÓBR”, 

d) Koło Łowieckie nr 16 „ODYNIEC”. 
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Projekt został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach, Fundację 
Ochrona Zwierząt i Środowiska „Lex Nova” oraz Koło Łowieckie nr 5 „GOSPODARZ”. Pozostałe 
podmioty nie wypowiedziały się w ustawowym terminie 21 dni, co zgodnie z art. 11a ust 8 cytowanej 
wyżej ustawy o ochronie zwierząt uznaje się za akceptację Programu. Opinia Koła Łowieckiego nr 3 
„ŁOŚ” wpłynęła po terminie. 

Mieszkanka (…) pani M.K. poprosiła o przedstawienie działań gminy na rzecz zapobiegania 

bezdomności zwierząt.  
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przedstawił treść Programu. 

Mieszkanka (…) zauważyła, że gmina w celu zapobiegania bezdomności zwierząt powinna zapewnić 

bezpłatne zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów dla mieszkańców gminy.  
Pani Przewodniczący wskazała, że głównym problemem są bezdomne psy porzucane przez swoich 
właścicieli w okresie letnim. 
 
Radni nie mieli 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 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w dniu 1 lutego 2015 r. 
weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Ustawa zmieniła zapisy art. 6r, pkt 3, 3a-d wprowadzając min. konieczność określenia 
trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia 
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 
Nowelizacja wprowadziła również możliwość dopuszczenia ograniczenia ilości konkretnych rodzajów 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w tym np. zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbierane lub przyjmowane 
przez punkty selektywnego zbierania. Wprowadzony został również zapis dotyczący konieczności 
opiniowania projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów  przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości 
odbierania odpadów komunalnych. 
Radni nie mieli 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 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że z uwagi na realizację przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kowiesach zadań określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.) oraz wyznaczeniem Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kowiesach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, o 
którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 
2016 r. poz. 196) uzasadnione jest wprowadzenie zmian w statucie GOPS, stanowiącym załącznik do 
uchwały nr XVI/83/12 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowiesach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 1597 
oraz z 2013 r. poz. 2085). 
 
Radni nie mieli 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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 
lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy i odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że możliwość oddania nieruchomości w najem daje 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 37 
ust. 4 tejże ustawy zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu lecz rada gminy może wyrazić zgodę 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Zasada ta ma potwierdzenie 
w § 8 pkt. 1 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy, 
stanowiących załącznik do uchwały Nr XXV/142/09 Rady Gminy Kowiesy. Wyrażenie zgody na najem 
i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres 10 lat dotyczy 
pomieszczenia o pow. 6,93 m2 znajdującego się w budynku o numerze porządkowym Kowiesy 85, na 
działce nr ew. 116/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej w IV Wydziale Ksiąg 
Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00027790/7. Obecnie pomieszczenie to jest 
wynajmowane przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej na potrzeby umiejscowienia i obsługi 
bankomatu. Umowa była zawarta na okres 10 lat i jej termin upływa z dniem 12 kwietnia 2016r. 
Najemca wnioskuje o dalszy najem. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni 
uzasadnione. 
 
Radni nie mieli 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 interpelacje i zapytania radnych. 
Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań. 
 
Ad.14 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Sołtys sołectwa Jeruzal-Wólka Jeruzalska przedstawiła program i założenia Turnieju Sołectw Gminy 
Kowiesy. 
 
Radna Barbara Białek w imieniu mieszkańców Paplinka poprosiła o informację dot. realizacji 
przebudowy drogi gminnej Lisna-Paplinek-Chrzczonowice w odniesieniu do informacji 
przedstawionych na spotkaniu z mieszkańcami Paplinka i na wczorajszym posiedzeniu komisji rady 
gminy oraz treści artykułu zamieszczonego w nr 2 kwartalnika „Nasza gmina Kowiesy”.  

Mieszkaniec (…) pan J.S. poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w wywiadzie zamieszczonym w 

przedmiotowym kwartalniku pani Skarbnik informuje o przygotowywanej do realizacji drodze Lisna-
Paplinek- Chrzczonowice, a nie ma mowy o urządzeniu nakładki asfaltowej w Chełmcach, która 
będzie realizowana. Mieszkaniec poinformował, że poprzedni wójt obiecał mieszkańcom Paplinka 
drogę po wykonaniu wodociągu. Wodociąg wykonano, mieszkańcy liczyli na drogę. Co innego się 
pisze a co innego się robi.  
Pani Skarbnik odnosząc się do treści udzielonego wywiadu wyjaśniła, że wszystko co gmina planuje 
wpisane jest w plan finansowy, w budżet. Najważniejsze trzy zadania jakie stoją przed gminą to: 
przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach /przygotowany projekt, czekamy na 
ogłoszenie naboru wniosków/, budowa sieci wodociągowej /jesteśmy na etapie projektowania/ i  
przebudowa drogi gminnej Lisna-Paplinek-Chrzczonowice. Informacje o tych przedsięwzięciach 
zostały zawarte w artykule. Od 2007 r. mieszkańcy Lisnej i Paplinka przekazywali w drodze darowizn 
grunty na poszerzenie drogi. Na dzień dzisiejszy są jeszcze trzy nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym. Podkłady geodezyjne są wykonane na cały 4 km odcinek drogi. Wykonanie 4 km 
drogi ze środków własnych nie jest możliwe. Rokrocznie na inwestycje mamy tylko 300 tys. zł środków 
własnych. W przypadku dróg szukamy takiego programu, by pozyskać jak najwięcej środków 
finansowych. Na jesieni mieliśmy nadzieję, że uda się pozyskać środki na przebudowę całego odcinka 
drogi z RPO. Po ogłoszeniu naboru okazało się, że nie uzyskamy wystarczającej punktacji /brak 
bezpośredniego połączenia z S-8 i drogą powiatową, infrastruktury z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa i usytuowania przy tej drodze obiektów typu szkoła, ośrodek zdrowia/. Kolejny pomysł 
to pozyskanie środków z PROW w ramach systemu „Zaprojektuj i wybuduj”. Niestety z uwagi na 
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nieuregulowane stany prawne 3 nieruchomości na Paplinku nie można złożyć wniosku na cały odcinek 
drogi. Składając wniosek na odcinek w Lisnej do PROW uda się uzyskać, tak jak pani Sekretarz 
wyjaśniała na posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym, 10 punktów. Jeżeli zostanie wykonany ten 
odcinek drogi, po uregulowaniu stanów prawnych 3 nieruchomości na Paplinku w drodze specustawy, 
będziemy składać wniosek o dofinansowanie realizacji kolejnego etapu drogi w następnym naborze. A 
na dzień dzisiejszy należy zrobić bieżącą naprawę drogi /jeździ tamtędy autobus szkolny/. Odnośnie 
braku wzmianki w artykule o realizacji drogi w Chełmcach pani Skarbnik wyjaśniła, że w budżecie 
ujęte jest 20 zadań inwestycyjnych, w wywiadzie skupiono się na największych przedsięwzięciach 
inwestycyjnych, o pozostałe zadania nie pytano. 
Radny Janusz Brzeziński wskazał na priorytetowość realizacji dróg, po których jeździ autobus 
szkolny i potwierdził, że po wykonaniu wodociągu miała być realizowana przebudowa drogi gminnej 
Lisna-Paplinek-Chrzczonowice. Radny wskazał, że radni opowiedzieli się za wystąpieniem o 
dofinansowanie na drogę do Chełmc z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na drogi dojazdowe do pól 
ale byli przekonani, że realizowany będzie odcinek do wsi a nie aż do esterskich pól. W okręgu 
radnego Zbigniewa Pawlaka będą realizowane 3 inwestycje - droga w Lisnej, świetlica w Lisnej i droga 
w Chełmcach. Radny ponownie zwrócił uwagę, że priorytetem powinny być drogi, po których kursuje 
autobus szkolny i zaznaczył, że odcinek drogi w Chełmcach przez wieś i dalej ma bardzo dobrą 
nawierzchnię destruktową. Znacznie gorsza jest nawierzchnia innych dróg w gminie m. in. w Woli 
Pękoszewskiej. Radny dodał, że droga w Chełmcach jest drogą „ślepą” – kończy się w polach. 
Zdaniem radnego ze środków z urzędu marszałkowskiego powinna być wykonana droga w 
Chełmcach do wsi i odcinek drogi w Paplinku. Na drodze w Chełmcach mamy 10% natężenia ruchu 
występującego na drodze w Paplinku. 
Pan Wójt wyjaśnił, że dobraliśmy tak drogi, żeby  uzyskać jak najwyższe kwoty dofinansowania z  
PROW, ze Schetynówki oraz z budżetu urzędu marszałkowskiego. Z urzędu marszałkowskiego nie 
ma możliwości uzyskać dofinansowania w wysokości 3 mln zł na drogę Lisna-Paplinek- 
Chrzczonowice.  
Pani M. K. wskazała, że projekt wykonano na 2,5 km drogi i powinien być zrealizowany. Zróbmy jedno 

a dobrze. Mieszkanka (…) stwierdziła, że w przypadku realizacji jedynie odcinka do wsi, radni 

przeciwni realizacji całości drogi powinni zwrócić do budżetu kwotę wydatkowaną na przygotowanie 
dokumentacji.  
Radna Barbara Kowalska podniosła, że o takiej nawierzchni drogi jaka jest w Chełmcach przez wieś i 
dalej marzą mieszkańcy Chojnatki, Jakubowa czy Nowego Lindowa. 
Radny Janusz Brzeziński ponownie wskazał na mylne przekonanie radnych co do długości drogi w 
Chełmcach, na której ma zostać położona nakładka asfaltowa i zauważył, że jeżeli będzie realizowane 
1200  m drogi to dokumentacja jest ważna, mimo że została wykonana na całą drogę. 
Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma możliwości zmiany wniosku o dofinansowanie, który został złożony do 
urzędu marszałkowskiego. Projekt kosztował 5 tys. zł. W roku ubiegłym zrealizowano wykonanie 1 km 
drogi w Chrzczonowicach z dofinansowaniem z urzędu marszałkowskiego. Wartość kosztorysowa 
inwestycji wynosiła 300 tys. zł, po przetargu było to 160 tys. zł, z urzędu marszałkowskiego 
otrzymaliśmy 50 tys. zł, ze Schetynówki, w drugim rozdaniu, otrzymaliśmy 80 tys. zł. Wykonano drogę 
za naprawdę niewielką kwotę. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie zrealizować inwestycji przy 
tak niewielkich kosztach projektu i złożyć wniosku do programu, który nam daje możliwość wybrania 
długiego odcinka drogi i próby jego zrealizowania. Nie mogliśmy, tak jak objaśniała wcześniej pani 
Skarbnik, ubiegać się o dofinansowanie z RPO i ze Schetynówki na drogę Lisna-Paplinek-
Chrzczonowice.  
Pani A. L. wskazała, że gmina nie straciłaby gdyby realizację drogi w Chełmcach podzielić na etapy 
tak jak drogę Lisna-Paplinek-Chrzczonowice. 
Pan Wójt podkreślił, że wniosek do urzędu marszałkowskiego został złożony na realizację całego 
zaprojektowanego odcinka drogi w Chełmcach, nakładka asfaltowa położona zostanie na istniejącej 
nawierzchni destruktowej w granicach pasa drogowego. W Paplinku są poszerzenia. Kosztorysowa 
wartość inwestycji przebudowy drogi Lisna-Paplinek- Chrzczonowice to 3 mln zł, wykonanie nakładki 
2,5 km drogi w Chełmcach to 700 tys. zł według kosztorysu. W Paplinku działania blokują nam 
nieuregulowane stany prawne nieruchomości.  
Pan J. S. przypomniał, że jeszcze jako sołtys w 2007 roku namawiał mieszkańców do przekazywania 
gruntów na poszerzenie drogi. Dlaczego do tej pory są jeszcze nieuregulowane stany prawne 
nieruchomości? Dlaczego gmina nie zrobiła nic w tym kierunku? 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że od 2007 r. do 2015 r. mieszkańcy Paplinka przekazywali grunty na 
poszerzenie drogi, w przypadku trzech nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym były 
podejmowane bezskuteczne próby nakłaniania spadkobierców do przeprowadzenia spraw 
spadkowych. Przeprowadzenie wywłaszczeń na drodze postępowania sądowego trwa bardzo długo i 
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dopiero tzw. specustawa daje nam możliwość szybkiego wywłaszczenia na cel publiczny za 
odszkodowaniem. Pani Sekretarz nadmieniła, że żadna inna droga poza odcinkiem drogi w Lisnej nie 
kwalifikuje się do tego, żeby złożyć wniosek do PROW /termin naboru do 28 kwietnia br/. Pani 
Sekretarz wskazała, że po wywłaszczeniu nieruchomości na Paplinku zostanie opracowana pełna 
dokumentacja projektowa na ten odcinek drogi i będziemy się ubiegać o dofinansowanie inwestycji w 
kolejnym naborze.  
Radna Dorota Powązka przypomniała, że na sesji we wrześniu ubiegłego roku prosiła radnych o 
nieróżnicowanie gminy pod kątem inwestycji i prosi o to nadal. Dokumentacja na drogę w Chełmcach 
została wykonana, wniosek o dofinansowanie został złożony. Trzeba zauważyć, że jak się robi coś 
połowicznie to później trzeba to rozebrać. Radna spytała, czy są w budżecie zaplanowane pieniądze 
na remonty dróg, które pozwoliłyby na poruszanie się po drogach normalnie? 
Pan Wójt wyjaśnił, że w budżecie jest zaplanowane 300 tys. zł na utrzymanie dróg gminnych, czyli o 
100 tys. zł więcej niż w zeszłym roku. Mamy podpisaną umowę na uzupełnienie ubytków w 
nawierzchniach dróg bitumicznych z firmą z Rawy Mazowieckiej. Po odebraniu ciągnika z naprawy, 
jeżeli warunki pogodowe pozwolą, będziemy również we własnym zakresie uzupełniać ubytki w 
nawierzchniach dróg. 
Radny Cezary Żukowski wyjaśnił w jakich warunkach politycznych działa wójt. Odniósł się również 
do, jego zdaniem, nie do końca udanej inwestycji drogowej na Nowym Lindowie, zrealizowanej w 
poprzedniej kadencji. Radny wskazał, że inwestycje drogowe, których dotyczy dyskusja są zasadne 
ale w odpowiednim czasie. Jeśli zostanie wykonana tylko część drogi w Chełmcach, to tej drogi już nie 
wrócimy. 
Radny Wiktor Machałowski wskazał, że na jego terenie jest bardzo trudny odcinek drogi /duże ubytki 
nawierzchni/ i wyraził opinię, że objazdu dróg gminnych powinni dokonać wszyscy radni. 
Radny Janusz Brzeziński wyraził opinię, że radny z Nowego Lindowa powinien dopilnować realizacji 
drogi na jego terenie. Radny poprosił o odszukanie protokołu z sesji, gdzie jest mowa o drodze w 
Chełmcach. 
  
Pani Przewodniczący zarządziła 5 min. przerwę. 
Po przerwie obrady wznowiono. 
 
Radna Dorota Powązka poprosiła o zwrócenie uwagi konserwatorowi oświetlenia, że jak zgłoszenie 
dotyczy 2 niepalących się  lamp, to żeby wymienił żarówki w obu, a nie w jednej. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że żarówki wymieniane są kiedy lampa się nie pali a nie tylko mruga. 
 
Pani A. L. poprosiła o wyjaśnienie dlaczego mieszkańcy Paplinka oddawali ziemię na poszerzenie 
drogi nieodpłatnie a w Zawadach przejmowano grunty za odszkodowaniem? 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że grunty pod przedmiotową drogę zostały wywłaszczone za 
odszkodowaniem w drodze specustawy. Inwestor przekazał darowiznę na odszkodowania. 
Pani A. L. czy to oznacza, że firma dała pieniądze na odszkodowania za własne wywłaszczone grunty 
pod drogę? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że odszkodowania były wypłacone mieszkańcom, których grunty zostały 
wywłaszczone a nieruchomość firmy nie była wywłaszczana, gdyż nie dochodzi do przedmiotowej 
drogi.  
Pani Sekretarz nadmieniła, że są zaplanowane w budżecie odszkodowania za mające być 
wywłaszczone w drodze specustawy nieruchomości w Paplinku. 
Przewodniczący Rady wskazała, że rozważano przebudowę drogi Wola Pękoszewska-Borszyce i 
podobnie jak w przypadku drogi Lisna-Paplinek-Chrzczonowice poproszono mieszkańców o 
wyrażenie zgód na nieodpłatne przekazanie gruntów. Połowa mieszkańców nie zgodziła się wobec 
czego odstąpiono od zamiaru realizacji drogi. 
Radny Janusz Brzeziński powrócił do kwestii dróg w Chełmcach i w Paplinku – czy można zmienić 
projekt? 
Przewodniczący Rady spytała, czy można się wycofać z dofinansowania? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wniosek, który został złożony do urzędu marszałkowskiego nie został 
jeszcze rozpatrzony, nie wiemy w jakiej wysokości dofinansowanie otrzymamy. Kolejnego naboru w 
tym roku już nie ma. Droga w Chełmcach nie wymaga pozwolenia bo nakładka będzie urządzona w 
pasie drogowym. Wartość kosztorysowa inwestycji to 700 tys. zł. W przypadku drogi w Paplinku 
będzie wykonana pełna dokumentacja, konieczne pozwolenie na budowę /poszerzenia, roboty 
ziemne/. Wartość kosztorysowa inwestycji to 3 mln zł. Załóżmy, że w przyszłym roku złożymy wniosek 
do urzędu marszałkowskiego na drogę w Paplinku, niewiele nam to da – może otrzymamy 200 tys. zł 
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do 3-milionowej inwestycji. Pani Skarbnik zwróciła uwagę na korzystniejsze dofinansowanie z PROW 
dla drogi w Paplinku.  
Pan Wójt wskazał na różnice w wysokości kredytów mogących być zaciągniętymi na obie te 
inwestycje w zależności od brakujących kwot na ich realizację przy założeniu składania o 
dofinansowanie na drogi dojazdowe do pól /większe zadłużenie na drogę w Paplinku/. 
Pani Ewa Pawlak zauważyła, że skoro został wykonany projekt i złożony wniosek do urzędu 
marszałkowskiego, jest szansa na dofinansowanie tym wyższe im dłuższy odcinek drogi. Nakładka 
zostanie położona na porządnej podbudowie destruktowej. Pozostawienie odcinka przez wieś i dalej 
spowoduje, że w niedługim czasie będzie on w takim stanie jak odcinek drogi do wsi.  
Radna Dorota Powązka zwróciła uwagę, że koszt budowy krótszych odcinków dróg jest wyższy niż 
dłuższych.  
Pani Przewodniczący przytoczyła fragmenty protokołów z posiedzenia komisji i z sesji z września 
ubiegłego roku, dotyczące drogi w Chelmcach i wyraziła opinię, że skoro nie można ubiegać się o 
dofinansowanie na drogę w Paplinku to należy ją wyremontować ze środków na utrzymanie dróg. 
Pani sołtys Aldona Połosak poprosiła o naprawę drogi zapewniającą jej przejezdność.  
Radna Dorota Powązka wskazała, że również drogi we Franciszkowie i Chojnatce wymagają remontu 
z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni. 
 
Pan J. S. zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany okręgów wyborczych-  nr 5 – Paplin, 
Paplinek i nr 9 – Chełmce, Lisna. Paplinek łączy więcej z Lisną niż z Paplinem. 
Radna Barbara Białek potwierdziła, że spotkała się z opiniami mieszkańców Lisnej i Paplinka, którzy 
opowiedzieli się za wspólnym okręgiem, natomiast w przypadku Chełmc i Paplina nie było zgody co 
do tej kwestii. 
 
Pani Przewodniczący złożyła wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. 
 
Nie zgłoszono więcej wniosków. 
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XV Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 15.30. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
  
 
 


