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P R O T O K Ó Ł XVIII/2016 
 

z XVIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 czerwca 2016 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.30 
 

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/, ponadto w sesji uczestniczyli: pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu 
Skierniewickiego, pani Maria Cygan – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, pani Lidia Wiedeńska – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, pan Jacek Ossowicz – Przedstawiciel Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego oraz sołtysi - zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji  udział wzieli: 
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik,  
Pani Teresa Słoma – Sekretarz. 
 
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 14 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 protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 

2015 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kowiesy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Kowiesy do kategorii dróg 

gminnych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 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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Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił pan Jarosław Pepka -  Wójt Gminy, wnosząc o zdjęcie z 
porządku obrad punktu 9 -  podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Kowiesy 
do kategorii dróg gminnych, z uwagi na brak wymaganej opinii Zarządu Powiatu w Skierniewicach.  
  
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, 
14 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 14 głosami.  

Po zmianie porządek przedstawia się następująco: 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 

2015 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kowiesy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok. 
15. Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Wolne wnioski i informacje. 
17. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołów: z XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 
20 kwietnia 2016 r. i XVII Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2016 r.  
Z uwagi na fakt, iż protokoły były przesłane w materiałach ich treści nie odczytywano. Przy braku uwag do 
protokołu z XVI Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W głosowaniu 
jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od 
głosu. Protokół został przyjęty 14 głosami.  
Przy braku uwag do protokołu z XVII Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie 
wstrzymał od głosu. Protokół został przyjęty 14 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 wyniku zapytania ofertowego została podpisana umowa na budowę zjazdu z drogi krajowej nr 70 w 

Woli Pękoszewskiej na drogę wewnętrzną (własność Gminy Kowiesy) za boiskiem. Wykonawca: JKM 
„MIREX” Sp. z o.o. Skierniewice, cena brutto -18.766,12 zł; 

2. Realizowane są roboty przy rozbudowie drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej w Zawadach. 
Wykonano: przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy, przepust na cieku wodnym, podbudowę z 
tłucznia kamiennego, zamontowano słupy dla linii niskiego napięcia; 

3. Zakończone zostały prace projektowe dot. przebudowy i nadbudowy remizy OSP w Lisnej. W Starostwie 
Powiatowym w Skierniewicach został złożony wniosek o pozwolenie na budowę; 

4. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego w Chrzczonowicach. Inwestycja będzie 
zrealizowana do końca października br.; 

5.   W dniu 1 czerwca br. podpisaliśmy umową  z P.P.H.U. TRANSBET na transport tłucznia wraz z 
rozłożeniem rozkładarką w miejscowościach Chojnata, Wycinka Wolska, Jakubów i Michałowice. 
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Powierzchnia do utwardzenia około 11.000 m
2
. Całkowity planowany koszt zadania to 100.100,00 zł 

brutto; 
6. Zakończyliśmy też rozkładanie destruktu bitumicznego w miejscowościach Pękoszew, Jeruzal, Chełmce, 

Wola Pękoszewska i Zawady. Wykonawcą była firma "MIREX" ze Skierniewic. Koszt całkowity 45.000,00 
zł brutto; 

7. W dniu 1 czerwca br. odbyła się I licytacja prawa własności do nieruchomości GS „Samopomoc Chłopska” 
w Kowiesach oznaczonej jako działka nr 123/6 położona w obrębie Kowiesy –  kwota uzyskana w licytacji 
to 165 tys. zł. 

 
Wyjazdy i spotkania: 
1. 13.05. – obchody Dnia Strażaka w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach; 
2. 18.05. – spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego oraz Prezesem WFOŚiGW w Łodzi; 
3. 24. 05. – obchody Dnia Samorządu Terytorialnego w Filharmonii Łódzkiej; 
4. 31.05. – spotkanie z Prezydentem RP z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego; 
5. 06.06. – Walne Zebranie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury; 
6. 10.06. – XI zjazd oddziału Gminnego ZOSP RP w Kowiesach /świetlica OSP w Paplinie/; 
7. 12.06. – Turniej Sołectw; 
8. 13. 06. – wyjazd do Sejmu RP; 
9. 15.06. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „ Kraina Rawki” /w skład Zarządu weszła p. 

Teresa Słoma, która została wybrana wiceprezesem stowarzyszenia, w skład Rady Stowarzyszenia 
weszli: pan Jarosław Pepka – Wójt oraz pani Krystyna Oziębło, członkiem komisji rewizyjnej została pani 
Elżbieta Melon/; 

10. 17.06 – zebranie wiejskie w Lisnej i spotkanie z mieszkańcami Kowies, Franciszkowa i Ulasek; 
 

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 w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy przeszła do kolejnego 
punktu obrad.  
 
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.   
 
Pani Przewodniczący Rady Gminy poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 
gminy. 
 
Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe, jak poniżej.   
 
1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Kowiesy. 
Według tego sprawozdania budżet gminy Kowiesy zamknął się kwotą nadwyżki w wysokości 276.811,82 zł 
oraz środkami pieniężnymi budżetu w kwocie 541.414,96 zł i zobowiązaniami długoterminowymi (z tytułu 
pożyczek i kredytów) w kwocie 1.662.721,78 zł. 
 
2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Kowiesy. 

Bilans ten obejmuje pięć bilansów jednostkowych: bilans Urzędu Gminy, bilans Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, bilans szkoły podstawowej, bilans gimnazjum oraz bilans Gminnego Zespołu Oświaty. Suma 
bilansowa po stronie aktywów według stanu na dzień 31.12.2015 rok zamyka się kwotą 23.716.364,10 zł, na 
którą składają się: środki trwałe w kwocie netto (tj. po odjęciu amortyzacji) 22.111.321,41 zł, wartość 
inwestycji rozpoczętych 258.842,33 zł, udziały w Banku Spółdzielczym na kwotę 3.000, zł, zapasy materiałów 
(paliwo i opał) 36.304,56 zł, należności z tytułu dostaw i usług 78.156,86 zł, należności od budżetów 
12.417,02 zł (udziały w podatkach i opłatach skarbowych), pozostałe należności 1.146.565,97 zł ( należności 
z tytułu zaległych podatków, wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) środki pieniężne na 
rachunkach bankowych 69.755,95 zł (środki ZFŚS i sum depozytowych). Suma bilansowa po stronie 
pasywów według stanu na dzień 31.12.2015 rok zamyka się kwotą 23.716.364,10 zł, na która składają się 
fundusz jednostek 20.945.549,99 zł, zysk netto za rok 2015 w kwocie 2.008.237,85 zł, zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług w kwocie 26.711,36 zł, zobowiązania wobec budżetów 337.351,48 zł (naliczone zobowiązania 
do budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych), zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń 
społecznych 39.519,24 zł (naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia za 2015r.), zobowiązania z 
tytułu wynagrodzeń 204.208,25 zł (naliczona trzynastka za 2015 r.), pozostałe zobowiązania 5.697,98 zł, 
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sumy obce – zabezpieczenie wykonania umów 50.536,82 zł, ZFŚS 71.740,13 zł, rozliczenia między okresowe 
przychodów – 26.811,00 zł. 
 
3. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych.  
Sprawozdanie to obrazuje zmiany jakie miały wpływ na fundusze jednostek w okresie od  1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2015 roku. 
Na zwiększenie funduszu w roku 2015 miały wpływ: 
- zysk bilansowy za rok 2014 w kwocie 2.662.866,17 zł, zrealizowane wydatki budżetowe za rok 2015 w 
kwocie 10.084.774,08 zł, środki na inwestycje  w kwocie 2.164.586,54 zł, wartość nieodpłatnie otrzymanych 
środków trwałych 26.006,00 zł. 
Na zmniejszenie funduszu jednostek miały wpływ: 
- zrealizowane dochody budżetowe przez jednostki budżetowe 10.361.585,90 zł, dotacje i środki na 
inwestycje 2.836.245,65 zł, wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 12.970,20 zł, inne 
zmniejszenia 25.377,26 zł. 
Wynik finansowy za rok 2015  wyniósł 2.008.237,85 zł. 
Po uwzględnieniu powyższych zmian fundusze jednostek na dzień 31.12.2015 r. wynosiły łącznie 
22.953.787,84 zł. 
 
4. Zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych. 

Przychody wykazane w rachunku zysków i strat za 2015 rok wynosiły 10.055.016,47 zł, w tym ze sprzedaży 
339.683,02 zł (sprzedaż wody, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych) oraz pozostałe dochody 
budżetowe 9.715.333,45 zł. 
Koszty działalności operacyjnej to kwota 8.282.233,96 zł, w tym: amortyzacja 1.116.403,13 zł, zużycie 
materiałów i energii 570.045,88 zł, usługi obce 1.094.659,34 zł, podatki i opłaty 418.779,96 zł, wynagrodzenia 
2.979.410,21 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 843.209,47 zł, pozostałe 
koszty rodzajowe 175.413,73 zł oraz inne świadczenia finansowane z budżetu 1.084.312,24 zł. Zysk z 
działalności podstawowej wyniósł 1.772.782,51 zł. Pozostałe przychody operacyjne to zysk ze zbycia środków 
trwałych w kwocie 192.378,00 zł i inne przychody operacyjne w kwocie 164.596,76 zł. Natomiast pozostałe 
koszty operacyjne to kwota 60.552,70 zł. Przychody finansowe jednostek to kwota 4.819,77 zł (odsetki od 
środków na rachunkach bankowych), natomiast koszty finansowe to kwota 65.786,49 zł. Zysk netto jednostek 
wyniósł 2.008.237,85 zł. 
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i nie mieli żadnych pytań co do przedstawionego sprawozdania finansowego. 
 
Następnie pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, jak poniżej.  
 
Budżet Gminy Kowiesy na 2015 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady 
Gminy Kowiesy Nr III/27/14. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 9.203.348,81 zł. Po 
uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na 
dzień 31.12.2015 roku wynosił 10.257.933,17 zł, wykonanie zaś wynosiło 10.361.585,90 zł, tj. 
101,0%. 
Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 9.647.623,81 zł, po zmianach na dzień 31.12.2015 roku 
wynosił 10.383.693,17 zł, natomiast wykonanie wynosiło 10.084.774,08 zł, co stanowi 97,1%. 
 
Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 276.811,82 zł. 
 

W roku budżetowym 2015 zaciągnięto zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczki i kredytu w 

łącznej kwocie 298.085,00 zł oraz korzystano z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego bieżącego 

deficytu w wysokości 970.000,00 zł w okresie czerwiec – wrzesień 2015 rok.  

 

Rozchodami w 2015 roku były spłaty następujących kredytów i pożyczek: 
- spłata 98.823,48 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na 

spłatę zobowiązań roku 2011, 
- spłata 182.926,80 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Skierniewicach na 

sfinansowanie deficytu budżetowego  2011 roku, w tym na zadanie budowy wodociągu w 
Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej, 

- spłata 120.000,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Skierniewicach na 
sfinansowanie deficytu budżetowego  2013 roku, w tym na zadanie budowy świetlicy 
wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej, 
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- spłata 72.941,16 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego  2013 roku, w tym na zadanie budowy II 
etapu drogi relacji Pękoszew –Wędrogów, 

- spłata 42.701,00 zł, tj. kredytu w banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągniętego w roku 
2014 na spłatę zobowiązań, 

- spłata 5.240 zł, tj. pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej w roku 2015 na zadanie 
budowy wodociągu w Lisnej, Paplinku i Chrzczonowicach. 
 

Łączna kwota rozchodów to 522.632,44 zł.  
Powstałe po rozliczeniu budżetu roku 2015 wolne środki w kwocie 402.572,68 zł, zaangażowane zostały w 
realizację budżetu w roku 2016, w tym na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
 
 DOCHODY BUDŻETU 
Roczny plan dochodów został wykonany w 101,0%, z czego dochody własne wykonano w 
103,4%, dotacje w 99,0%, subwencje w  100,0%. 
W strukturze wykonania budżetu gminy w 2015 roku dochody własne stanowiły  39%, subwencje 
31%, dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 12%, dotacje celowe na realizację własnych 
zadań bieżących - 3%, dotacje z funduszy UE - 10%, dotacje pozyskane z innych źródeł - 5%. 
 
Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 4.074.442,10 zł, w tym z podatków - 2.972.449,09 
zł. 
Dotacje wpłynęły do budżetu w wysokości 1.609.779,07 zł, z tego kwota 1.260.594,20  zł, dotyczyła 
zadań zleconych gminie, Dotacje  celowe otrzymane   na    realizację    zadań   własnych   to kwota    
349.184,87 zł. 
Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie budżetu w wysokości 1.443.103,73 zł w postaci: 
- dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie  54.230,00 zł oraz dotacji z budżetu państwa w 

ramach tzw. schetynówki w kwocie 76.604,00 zł na remont drogi w Chrzczonowicach, 
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na  dofinansowanie  budowy wodociągu w kwocie 125.760,00 zł, 
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na  dofinansowanie  zadania renowacja stawu w Michałowicach w 

kwocie 144.013,00 zł, 
- dotacji z funduszy UE– 66.262,73 zł na realizację projektu pn.,, Eliminacja wykluczenia cyfrowego w 

Gminie Kowiesy ” w ramach programu POIG Priorytet: 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki Działanie:8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” , 

- dotacji z funduszy UE z programu PROW w kwocie 976.234,00 zł, tytułem zwrotu poniesionych wydatków 
na zadanie budowy wodociągu. 

 
Subwencje stanowiły 31% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 3.234.261,00 zł. 
Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to: 

- subwencja oświatowa 2.071.195,00 zł, 
- subwencja wyrównawcza 1.163.066,00 zł. 

 
 WYDATKI BUDŻETU 
Roczny plan wydatków został wykonany w 97,1% tj. w kwocie 10.084.774,08 zł, z tego na wydatki 
inwestycyjne przypadło 2.268.843,59 zł, t j. 22,5 % ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki 
bieżące 7.815.930,49 zł, tj. 75,5 % ogólnych wydatków.  
Ponadto w ogólnej kwocie wydatków 187.398,59 zł to wysokość środków wydatkowanych w ramach 
funduszu sołeckiego. 
 
Realizacja wydatków w niektórych działach przedstawiała się następująco: 
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Plan 1.817.232,10 zł, wykonanie 1.810.611,52 zł (99,6%). 

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła: 

 zadań inwestycyjnych - 1.560.920,74 zł,   
-   zadań bieżących - 249.690,78 zł. 

 
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Plan 888.387,35 zł wykonanie 824.701,41 zł (92,8%) 
Dział ten obejmuje zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, zarówno bieżących remontów jak i 
zadań inwestycyjnych.   
Na   zadania   inwestycyjne   z   zaplanowanej   kwoty   471.607,05 zł,   wydatkowano   418.374,72 zł. 
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W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 406.326,69 zł. 
 
 

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Plan 400.038,00 zł, wykonanie 374.836,20 zł (93,7%) 
Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki  
inwestycyjne  w   tym  dziale   wynosiły 59.702,56 zł. 
Natomiast wydatki bieżące wynosiły 315.133,64 zł i dotyczyły m.in.: 
- podatku od nieruchomości od budowli i budynków gminnych podlegających opodatkowaniu tym 

podatkiem (sieci wodociągowe, budynki OSP, boisko sportowe) – 147.074,00 zł, 
- zakupów dokonanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – 10.200,42 zł, 
- utrzymania obiektu Ośrodka zdrowia – 41.499,95 zł, 
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Jeruzalu – 13.415,92 zł, 
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Paplinie – 10.808,38 zł, 
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 15.211,49 zł, 
- utrzymania świetlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli – 7.663,09 zł, 
- utrzymania budynku szkoły w Turowej Woli – 20.235,69 zł, 
-    utrzymania świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie – 2.771,89 zł,  
-    utrzymania zabudowań w Wędrogowie – 3.916,97 zł. 
 
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
Plan 13.200,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł (68,2%) 
Wydatki  tego  działu  dotyczyły  m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy. 
 
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Plan 1.557.451,72 zł, wykonanie 1.506.623,81 zł (96,7%) 
Dział administracji obejmuje następujące rozdziały: 
Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i USC. Zatrudnienie wynosi 1 i 
1/8 etatu a wynagrodzenie i pochodne w 2015 roku wynosiły 68.239,56 zł oraz pozostałe wydatki 
bieżące w kwocie 13.935,47 zł. 
Rada  Gminy - w rozdziale tym łącznie poniesione wydatki wynosiły 53.933,71 zł (w tym diety radnych 
39.020 zł i ryczałt Przewodniczącej Rady Gminy w kwocie 12.000 zł). 
Urząd Gminy – wykonanie wydatków bieżących to kwota 1.152.621,38 zł. 
Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 31.647,80 zł, w tym 
organizacja dożynek powiatowych (w części ze środków od sponsorów).  
Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 182.148,24 zł i dotyczyła:  
- wynagrodzenia za inkaso podatków – 43.314,00 zł, 
- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – 17.550,00 zł, 
- składki na rzecz Stowarzyszenia Kraina Rawki w kwocie 30.000,00 zł,  
- składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich ,,BZURA” 1.799,40 zł, 
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 918,36 zł,  
- innych drobnych wydatków, w tym materiały i wyposażenie dla jednostek pomocniczych – 6.569,89 zł, 
- opłaty za dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie od lipca do 

grudnia 2015r.– 15.734,16 zł w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE w ramach 
programu Innowacyjna Gospodarka pt.: ,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy". 
Wydatkowane środki projektu w kwocie 66.262,73 zł dotyczyły głównie zapłaty za dostęp do sieci Internet 
dla beneficjentów projektu oraz organizacji konferencji podsumowującej projekt. 
 

Dział   751   -   URZĘDY   NACZELNYCH   ORGANÓW   WŁADZY   PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 
Plan 44.544,00 zł, wykonanie 44.544,00 zł (100,0%) 

Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego  rejestru wyborców (432,00 zł) oraz przeprowadzenie 
wyborów Prezydenta RP (21.716,00 zł), przeprowadzenia wyborów Parlamentarnych (12.576,00 zł) oraz 
przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (9.820,00 zł).  Środki na sfinansowanie tych zadań pochodziły z 
dotacji budżetu państwa. 

 
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Plan 131.000,00 zł, wykonanie 115.755,45 zł (88,4%)  

W ramach tego działu wydatkowano środki na : 
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Jednostki  Terenowe   Policji  —  zakupiono  paliwo   do   służbowego   samochodu  policyjnego 
Posterunku Policji obsługującego teren gminy Kowiesy na kwotę 3.427,52 zł. 
Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy,  a na ich działalność 
wydatkowano z budżetu środki w wysokości 108.375,23 zł, w tym dotacje na zakupy inwestycyjne w 
kwocie 3.650,00 zł.  
Pozostałe wydatki to kwota 104.725,23 zł. 
 
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
Plan 51.000,00 zł, wykonanie 47.807,85 zł (93,7%) 
W dziale tym ewidencjonowane były koszty obsługi zobowiązań Gminy z tytułu pożyczek i kredytów. 
 
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Plan 3.256.431,00 zł, wykonanie 3.232.226,49 zł (99,3%)  
Wydatki majątkowe to kwota 216.143,68 zł.  
 
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 
Plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.906,44 zł (97,8%) 
W zakresie ochrony zdrowia realizowano wydatki objęte programem przeciwdziałania narkomanii i 
uzależnienia alkoholowego. W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia w świetlicy wiejskiej w Woli 
Pękoszewskiej, Paplinie i w Jeruzalu, zajęcia sportowe w szkołach oraz programy dotyczące profilaktyki 
antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. 
 
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 
Plan 1.447.750,00 zł, wykonanie 1.370.158,09 zł (94,6%), z czego – 1.058.021,82 zł - to środki 
pochodzące z dotacji budżetu państwa, a 312.136,27 zł to kwota środków własnych budżetu Gminy 
Kowiesy. 
 

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Plan 367.232,00 zł, wykonanie 348.706,40 zł (95,0%). 
Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.052,89 zł, dotyczyły wykonania projektu na budowę oświetlenia 
ulicznego, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły: 
- gospodarki odpadami – 245.134,37 zł,  
- oczyszczania ulic, placów i dróg – 30.863,16 zł, a związane były z usługą wyłapywania bezdomnych 

psów oraz wywozem padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy, 
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 66.026,54 zł, 
- pozostała działalność 629,44 zł. 

 
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA 
Plan 18.493,00 zł, wykonanie 18.493,00 zł (100,0%) 
Wydatki działu kultury fizycznej przeznaczone były na udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć z zakresu 
kultury fizycznej i sportu. Dotację po przeprowadzeniu konkursu, otrzymał klub sportowy MUSKADOR z Woli 
Pękoszewskiej – 18.000,00 zł, który realizował zadanie polegające na organizacji i uczestnictwie w zajęciach 
szkoleniowych i współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: piłka nożna i piłka siatkowa oraz dla 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy. 
 
WYDATKI INWESTYCYJNE 
W budżecie roku 2015 na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz udzielenie dotacji na zakupy 
inwestycyjne wydatkowano 2.268.843,59 zł. 

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie: 
infrastruktury wodnej - poniesiono 1.560.920,74 zł : 
- budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz.zachodnia) Paplinku i Lisnej 1.230.627,99 zł, 
- 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 (przygotowanie inwestycji - wykonanie podkładów 
geodezyjnych)– 82.380,20 zł,  

- renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach – 247.912,55 zł, 
infrastruktury drogowej - poniesiono 418.374,72 zł : 
- dotacja dla powiatu skierniewickiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej od drogi krajowej 

nr 70 do Jeruzala  - 100.607,05 zł, 
- przebudowa drogi gminnej w Chrzczonowicach – 242.277,55 zł, 
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- przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice (wykonanie podkładów 
geodezyjnych)– 18.081,00 zł, 

- remont drogi nr 411 w Jeruzalu – 33.871,74 zł, 
- budowa zjazdu z drogi nr 70 na drogę gminną w miejscowości Wola Pękoszewska (wykonanie projektu) – 

1.000,00 zł, 
- zakup mapy na przebudowę dróg gminnych w Chełmcach i Ulaskach – 105,00 zł, 
- zakup pługu do odśnieżania – 9.100,00 zł, 
- zakup rębaka do drewna do ciągnika komunalnego – 9.963,00 zł, 
- zakup wiaty przystankowej – 3.369,38 zł, 
gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 59.702,56 zł: 
- budowa altany przed świetlicą w Jeruzalu (orynnowanie, grill i kostka)– 3.989,24 zł (ze środków funduszu 

sołeckiego), 
- zakup wyposażenia placu zabaw w Turowej Woli – 6.020,85 zł (ze środków funduszu sołeckiego), 
- wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem OSP wraz z bramą wjazdową w Paplinie – 5.877,43 zł (ze 

środków funduszu sołeckiego), 
- doposażenie placu zabaw w Nowym Wylezinie – 6.791,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego), 
- zabudowa wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 5.000,00 zł (ze środków 

funduszu sołeckiego), 
- wykonanie przyłączy wodociagowych do budynku socjalnego i budynku OSP w Lisnej - 7.252,03 zł, 
- zakup działki w Nowym Wylezinie (na poszerzenie drogi) – 24.772,01 zł, 
administracji gminnej – 3.999,00 zł: 
- zakup sprzętu komputerowego ze środków budżetu państwa dla potrzeb USC– 3.999 zł, 
ochrony przeciwpożarowej – dotacja dla jednostki OSP na zakup sprzętu – 3.650 zł, 
oświaty i wychowania – 216.143,68 zł: 
-  wykonanie projektu oraz zakup działki pod rozbudowę szkoły podstawowej w Kowiesach – 212.458,05 zł, 
-  zakup wyposażenia kuchni w Gimnazjum w Jeruzalu (obieraczka do ziemniaków)– 3.685,63 zł, 
oświetlenia dróg – wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Chrzczonowicach–  
     6.052,89 zł. 
 
W 2015 roku programem wieloletnim objęte były następujące zadania: 
 
1) Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy.  
W roku 2015 realizowano dostęp do sieci Internet dla beneficjentów projektu oraz zorganizowano konferencje 
podsumowującą projekt. 
Kwota wydatków wykonanych w okresie realizacji projektu  wynosiła łącznie 470.264,54 zł   i stanowiła 100% 
planowanych środków.  
2) 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 roku 2015 wykonane zostały podkłady geodezyjne, obecnie jest zlecone wykonanie dokumentacji 
projektowej. Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2017-2018 Planuje się pozyskać środki na  
dofinansowanie tego zadania ze środków UE program PROW. 
3) Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice 
W roku 2015 wykonano podkłady geodezyjne.  
4) Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach 
W roku 2015 zakupiono grunt pod rozbudowę szkoły oraz wykonano dokumentację projektową. Zadanie 
przygotowane do realizacji z dofinansowaniem środków UE program RPO województwa łódzkiego. 
 
Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne 
wynosiły 269.225,81  zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonych wyrównań 
wynagrodzeń dla nauczycieli oraz  dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2015 dla 
zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2016 r. 
 
Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 1.662.721,78 zł, natomiast łączna 
kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2015 r. wynosiła 570.440,29 zł. 
Poziom długu na dzień 31.12.2015 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 16 %. 
 
Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostały środki finansowe w następującej 
wysokości: 

- rachunek budżetu gminy – 541.414,96 zł,  w tym subwencja oświatowa na styczeń 2016 roku  – 
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169.804,00 zł, 
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 1.010,30 zł, 
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej – 11.824,29 zł, 
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Gimnazjum – 6.384,54 zł, 
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 50.534,43 zł. 

 
Do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu na 2015 rok radni nie wnieśli żadnych uwag.  
  
Pani Przewodniczący Rady Gminy odczytała Uchwałą Nr III/98/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 maja 2016 roku  w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy 
Kowiesy z wykonania budżetu za 2015 rok. 
 
Pani Skarbnik przedstawiła informacje o stanie mienia komunalnego, jak poniżej. 
 
Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe, takie jak: grunty (rolnicze, komunikacyjne, 
zabudowane i pod zabudowę), budynki (administracyjne, szkół, strażnic, komunalne, gospodarcze, wiaty 
autobusowe), budowle (studnie, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa, drogi, ogrodzenia, place zabaw, 
lampy oświetleniowe, boisko), środki transportu (samochody strażackie, samochody osobowe GOPS i UG), 
urządzenia techniczne i biurowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne. 

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w 
wysokości  30.459.768,21 zł. 

Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. , 
miały wpływ: 

 budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz.zachodnia) Paplinku i Lisnej 1.305.041,63 zł,  

 przebudowa drogi gminnej w Chrzczonowicach – 245.352,55 zł 

 renowacja zbiornika małej retencji w Michałowicach – 148.025,94 zł, 

 wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego wokół zbiornika małej retencji w Michałowicach - 
104.686,61 zł, 

 wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego na drodze w Jeruzalu – 33.871,74 zł, 

 wykonanie przyłączy wodociągowych do budynku socjalnego i budynku OSP w Lisnej – 7.252,03 zł, 

 zakup rębaka do gałęzi – 9.963,00 zł,  

 zakup pługu strzałkowego do odśnieżania dróg – 9.100,00 zł, 

 budowa altany przed świetlicą w Jeruzalu– 15.785,34 zł, 

 zakup wyposażenia placu zabaw w Turowej Woli – 6.020,85 zł, 

 doposażenie placu zabaw w Nowym Wylezinie – 6.791,00 zł, 

 wykonanie zabudowy wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 5.000,00 zł, 

 zakup i montaż wiaty przystankowej w Chełmcach – 3.369,38 zł,  

 zmiany w nieruchomościach gruntowych – 428.895,53 zł, 

 przyjęcie do mienia komunalnego gminy samochodu marki STAR z OSP Paplin – 18.000,00 zł, 

 zakup zestawu komputerowego dla potrzeb ewidencji ludności - 3.999,00 zł, 

 nieodpłatne otrzymanie zestawu komputerowego – 2.637,00 zł, 

 przyjecie na stan urzędu gminy sprzętu komputerowego z MSWiA do obsługi zadań z zakresu USC– 
25.117,68 zł, 

 zakup obieraczki do warzyw na wyposażenie kuchni w gimnazjum – 3.685,63 zł,  

 zwiekszenie wartości programów komputerowych szkół – 2.877,38 zł, 
 

 likwidacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w UG – 12.837,01 zł,  

 przekazanie samochodów strażackich na stan OSP z terenu gminy Kowiesy – 116.698,67 zł, 

 sprzedaż pługu do odśnieżania – 14.152,00 zł, 

 sprzedaż samochodu osobowego GOPS (marki POLONEZ) – 2.384,89 zł,  

 częściowa likwidacja placu zabaw przy szkole podstawowej - 2.115,48 zł, 

 likwidacja pracowni komputerowej w szkole podstawowej i zastawu komputerowego w gminnym 
zespole oświaty – 30.910,42 zł, 

 likwidacja zużytej kuchni w gimnazjum – 3.373,06 zł, 

 likwidacja programów komputerowych szkół – 1.530,00 zł. 
 

W roku 2015 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym  w kwocie 546.448,51 zł, z 
następujących tytułów: 
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- sprzedaż wody – 182.469,36 zł, 
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności– 146.650,00 zł, 
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 40.828,00 zł, 
- wpływy ze zbycia środków trwałych – 4.900,00 zł, 
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów– 163.620,39 zł, 
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – 7.980,76 zł. 

 
 Na dzień 31.12.2015 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i 
kredytów w wysokości  1.662.721,78 zł,  w tym: 

 kredyt długoterminowy w wysokości 90.588,19 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Łodzi z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, 

 kredyt długoterminowy w wysokości 348.780,40 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w 
Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie pn. ,,Budowa 
wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej”, 

 kredyt długoterminowy w wysokości 560.000,00 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w 
Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie pn. ,,Budowa 
świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej”, 

 kredyt długoterminowy w wysokości 169.920,00 zł, zaciągnięty w BS Mszczonowie w 2014 roku z 
przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,  

 pożyczka długoterminowa w wysokości 200.588,19 zł, zaciągnięta w EFRWP z rzeznaczeniem na 
dofinansowanie budowy II etapu drogi relacji Pękoszew – Wędrogów, 

 pożyczka długoterminowa w wysokości 120.520,00 zł, zaciągnięta w 2015 roku w WFOŚiGW w 
Łodzi na budowę wodociągu, 

 kredyt długoterminowy w wysokości 172.325,00 zł, zaciągnięty w BS w Mszczonowie w 2015 roku 
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

 
 Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 1.240.310,97 zł, w tym należności wymagalne 
924.381,06 zł, wynikające z następujących tytułów: 
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 534.217,76 zł,  
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 28.699,79 zł, 
- podatek rolny osoby prawne – 2.429,00 zł, 
- podatek rolny od osób fizycznych – 29.173,00 zł, 
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.742,80 zł, 
- podatek od środków transportowych – 2.530,00 zł, 
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn i podatku od 

czynności cywilnoprawnych – 11.894,84 zł, 
- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 36.018,40 zł, 
- należności od dłużników alimentacyjnych –  168.090,88 zł, 
- należności z opłaty eksploatacyjnej  - 17.092,90 zł, 
- należności z opłat za sprzedaż wody  - 12.432,70 zł, 
- należności z opłat za zajęcie pasa drogowego – 55,65 zł, 
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 55.914,24 zł, 
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 4.469,79 zł, 
- należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 42,00 zł, 
- pozostałe (odsetki od zaległych należności cywilnoprawnych) – 19.577,31 zł. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag ani pytań do przedstawionej informacji.  
 
Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i głosowania. W głosowaniu jawnym nad 
projektem uchwały 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.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu na 2015 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy oddała głos pani Dorocie Powązka - Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, 
która przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej Gminy Kowiesy wyrażone w formie wniosku w sprawie 
opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2015 oraz absolutorium dla Wójta Gminy, podjęte  na posiedzeniu w 
dniu 23 maja 2016  roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podkreśliła, że Komisja Rewizyjna wyraziła 
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pozytywną opinię o realizacji budżetu za 2015 rok i jednogłośnie stawia wniosek o przyjęcie sprawozdania 
finansowego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy. 
 
Pani Przewodniczący zapoznała radnych z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 30 maja 
2016 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy w sprawie 
absolutorium za 2015 rok. 
 
Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z 
tytułu wykonania budżetu na 2015 rok. Pani Przewodniczący Rady przypomniała, że zgodnie z art. 28a ust. 2 
ustawy o samorządzie gminnym, głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium jest jawne i uchwałę tę rada 
gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, czyli przynajmniej 8 głosami za. 
W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 
nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi  Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok została podjęta 14 głosami za, tj. bezwzględną 
większością głosów. 
 
Pani Przewodnicząca pogratulowała panu Wójtowi uzyskania absolutorium.   
Pan Wójt podziękował radzie za udzielenie absolutorium. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kowiesy. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w dniu 1 lutego 2015 weszła w 
życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Ustawa wprowadziła szereg zmian mających wpływ na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na 
terenach gmin. Efektem tych zmian jest konieczność dostosowania obowiązujących przepisów prawa 
lokalnego w zakresie gospodarki odpadami do nowych wymogów ustawowych. Dodatkowo zgodnie z art. 11 
cyt. ustawy dotychczasowe akty prawa lokalnego, w tym regulaminy utrzymania czystości i porządku na 
terenie gmin, wydane na podstawie ustawy zmienianej, zachowują moc prawną nie dłużej niż przez 18 
miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy. Pracownik przedstawił treść regulaminu i wskazał, 
że został on pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach i 
uzyskał akceptację 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. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.) Rada Gminy uchwala wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej pięć lat, na który składają się: 
1) Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w 

poszczególnych latach z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne; 
2) Analiza potrzeb oraz  plan  remontów  i modernizacji  wynikający ze stanu technicznego budynków  i lokali 

z podziałem na kolejne lata; 
3) Planowana sprzedaż lokali w poszczególnych latach; 
4) Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu; 
5) Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

oraz przewidywane zamiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach. 
6) Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; 
7) Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów 

oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty 
zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki 
inwestycyjne; 

8) Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy. 

Poprzedni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmował lata 2010 – 2015 wobec 
czego zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.  



Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 24 czerwca 2016 roku 

12 

 

Pracownik przedstawił treść programu i nadmienił, że projekt uchwały uzyskał akceptację 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. 
 
Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. 
Pan Wójt wyjaśnił, że przedmiotem uchwały jest nabycie działek położonych w obrębie Wola Pękoszewska, 
oznaczonych jako działki nr 77/1, 78/1 i 80/1, wyodrębnionych w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości 
tj. drogi znajdującej się na działce nr 96 położonej w obrębie Wola Pękoszewska, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Rawie Mazowieckiej w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 
LD1R/00039448/2. Właściciele sąsiednich nieruchomości zwrócili się do Wójta Gminy Kowiesy z propozycją 
przekazania na rzecz Gminy Kowiesy w formie darowizny 6 m pasa gruntu w celu poszerzenia przedmiotowej 
drogi. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w dniu 30.03. br. Zgodnie z zasadami gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy zgoda Rady Gminy jest wymagana w razie 
nabycia nieruchomości w drodze darowizny niezależnie od jej wartości. Koszty notarialne i sądowe w części 
związanej z przyjęciem darowizny zostaną pokryte przez Gminę 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 14 radnych. 14 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad.11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
Pan Wójt wyjaśnił, że działka nr 165/3 o pow. 0,12 ha położona w obrębie Kowiesy, będąca własnością 
Gminy  posiada nieregularny kształt oraz ze wglądu na znajdujący się na niej słup sieci energetycznej 
średniego napięcia nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Do Wójta Gminy Kowiesy 
wpłynęły wnioski właścicieli nieruchomości przyległych w sprawie nabycia części działki w granicach, w 
których obecnie użytkują. Proponowana do wydzielenia działka nr 165/5 o pow. ok. 0,09 ha jest obecnie 
użytkowana przez właścicieli działki nr 164, a projektowane działka nr 165/6 o pow. ok. 0,02 ha jest 
użytkowana przez właściciela działki nr 141. Zbycie działek nr 165/5 i 165/6 nastąpi zgodnie z art. 37 ust. 2 
pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 i poz. 
1777 i z 2016 r., poz. 65) w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych gdyż nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Natomiast 
działka 165/5 pozostanie w gminnym zasobie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego. 
Projektowane działki są zbędne do wykonywania zadań gminy określonych w przepisach prawa, a także nie 
jest opłacalne oddawanie ich w posiadanie zależne. Cena zbycia zostanie ustalona w oparciu o operat 
szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego i powiększona o koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży. 
  
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.12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
Pan Wójt wyjaśnił, że działka nr 429 o pow. 0,18 ha położona w obrębie Jeruzal jest własnością Gminy 
Kowiesy.  Do Wójta Gminy Kowiesy wpłynęły wnioski właścicieli nieruchomości przyległych w sprawie nabycia 
części działki w granicach, w których obecnie użytkują. Wpłynął również wniosek osoby która jest 
zainteresowana zakupem części pozostałej po wydzieleniu działek zajmowanych przez właścicieli sąsiednich 
nieruchomości. Proponowana do wydzielenia działka nr 429/1 o pow. ok. 0,01 ha jest obecnie użytkowana 
przez właściciela działki nr 428 i on wnioskuje o jej wykup. Projektowane działki nr 429/2 o pow. ok. 0,10 ha i 
429/3 o pow. ok. 0,07 ha są dzierżawione przez dzierżawców, którzy również wnioskują o wykup w tych 
częściach. Zbycie działek nr 429/1 i 429/3 nastąpi zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków 



Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 24 czerwca 2016 roku 

13 

 

zagospodarowania nieruchomości przyległych gdyż nie mogą być zagospodarowane jako odrębne 
nieruchomości. Natomiast działka 429/2 zostanie wystawiona do przetargu. Projektowane działki są zbędne 
do wykonywania zadań gminy określonych w przepisach prawa, a także nie jest opłacalne dalsze oddawanie 
ich w posiadanie zależne. Cena zbycia zostanie ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez 
rzeczoznawcę majątkowego i powiększona o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  
   
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.13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  
Pan Wójt wyjaśnił, że w dniu 01.06.2016r. odbyło się zebranie Rady Sołeckiej, przedstawicieli Ochotniczej 
straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu sołectwa Borszyce - Wola Pękoszewska, którego 
tematem była propozycja sprzedaży działki 229 w Woli Pękoszewskiej, na której jest usytuowany budynek po 
dawnej remizie OSP. Po przedyskutowaniu wszystkich argumentów, uczestniczący w zebraniu jednogłośnie 
wyrazili zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z Zasadami gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowiesy nieruchomości mogą być zbywane jeżeli są 
zbędne do wykonywania zadań określonych w przepisach prawa, bądź wynikających z planów i strategii 
rozwoju powiatu, nie mogą być zagospodarowane przez jednostki organizacyjne gminy lub nie jest możliwe 
lub opłacalne oddanie ich w posiadanie zależne. W związku z brakiem propozycji na zagospodarowanie 
przedmiotowego budynku oraz zgodą mieszkańców sołectwa na sprzedaż nieruchomości, wyrażoną na 
zebraniu w dniu 15.06.2016r zasadnym jest podjęcie niniejszej 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 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 zmiany budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że do dochodów wprowadza się kwotę w 
wysokości 191.550 zł na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chełmcach” – 
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 
W wydatkach budżetu dokonuje się następujących zmian: 

 rozwiązuje się plan wydatków na wykonanie remontu w budynku urzędu gminy – 196.000 zł, 

 wprowadza się zadanie wykonanie nakładki betonowej na drodze w Chojnatce – 120.000 zł, 

 zwiększa się plan wydatków na  przebudowę drogi w Zawadach o kwotę 15.000 zł z tytułu 
wystąpienia dodatkowych prac koniecznych (wybicie źródeł w budowanej drodze), 

 planuje się 15.000 zł na remont  budynku w Wędrogowie (wykonanie prac elektrycznych i 
hydraulicznych), 

 zwiększa się dotacje dla OSP (po 500 zł dla OSP Lisna i Jeruzal) – wkład własny przy pozyskaniu 
kwoty 9.500 zł dotacji z MSW i A na zakup sprzętu i wyposażenia, 

 wprowadza się 35.000 zł na remont sali gimnastycznej w gimnazjum – sufit,  

 zwiększa się środki w kwocie 4.000 zł na wywóz odpadów – opłata za punku odbioru PSZOK w 
Pukininie, 

 planuje się sporządzenie analizy zagospodarowania przestrzennego gminy pod kątem sporządzenia 
planu zagospodarowania – 6000 zł, 

 w zakresie wydatków z funduszu sołeckiego zmianie ulega zadanie sołectwa Lisna – rezygnacja z 
wykonania dokumentacji na wyk. oświetlenia ulicznego na konto remontu drogi, 

 Na wykonanie dok. tech. budowy oświetlenia ulicznego w Ulaskach i w Wędrogowie zwiększamy środki o 
1.500 zł (środki z f. sołeckiego są niewystarczające). 
Ponadto przyjmuje się dotację z budżetu państwa na zakup podręczników dla klas drugich gimnazjum i szkoły 
podstawowej – 20.640 zł. 
 
W wyniku powyższych zmian, zmniejszy się deficyt budżetu roku 2016 i wynosił będzie 334.450 zł. 
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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 interpelacje i zapytania radnych.  
  
Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań. 
 
Ad.16 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Radna Barbara Kowalska w imieniu nieobecnej dziś sołtys Urszuli Topolskiej podziękowała Komisji 
Konkursowej oceniającej sołectwa w Konkursie „Nasze sołectwo - czyste sołectwo” za docenienie pracy i 
starań mieszkańców Turowej Woli oraz w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Wola wręczyła 
Wiceprzewodniczącemu Bogdanowi Mioduszewskiemu pisemne podziękowanie za osobisty wkład na rzecz 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli /prace przy placu zabaw/. 
 
Pan Wójt wręczył pisemne podziękowanie dla sołtys Wiolety Tomczyńskiej za organizację „Turnieju Sołectw”. 
Pani Wioleta Tomczyńska podziękowała wszystkim biorącym udział w turnieju sołtysom i mieszkańcom 
gminy. 
Pani Przewodniczący podziękowała pani Teresie Słoma – Wiceprezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” 
za pomoc merytoryczną udzielaną podmiotom z terenu gminy Kowiesy wnioskującym o dofinansowanie 
projektów składanych w ramach działań realizowanych przez LDG.   
 
Pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO przedstawiła średnią wyników egzaminu szóstoklasisty szkół 
podstawowych z terenu gminy Kowiesy w porównaniu do średniej szkół z powiatu skierniewickiego /1 
miejsce- j. polski, 2 – j. angielski, 3 – matematyka/ i miejsce gimnazjum w Jeruzalu w porównaniu do 
gimnazjów z terenu powiatu z wyniku egzaminu gimnazjalnego /1 – j. polski, historia, przedmioty 
przyrodnicze, j. angielski rozszerzony, 3 – j. angielski podstawowy, 5 – matematyka/, a następnie 
pogratulowała uzyskanych wyników kadrze pedagogicznej placówek szkolnych i życzyła dalszych sukcesów.  
Pani Maria Cygan – Dyrektor PG w Jeruzalu podziękowała za słowa uznania, podkreśliła, że wysoka pozycja 
szkół to wspólna zasługa uczniów, rodziców i nauczycieli. Wskazała również na duże potrzeby finansowe 
placówek szkolnych. 
 
Pan Jacek Ossowicz- przedstawiciel  IRWŁ przedstawił propozycje wakacyjnych turnusów kolonijnych dla 
dzieci rolników z terenu gminy /Jastrzębia Góra, Chłapowo, Zakopane, Gdynia/. Koszt turnusu w Jastrzębiej 
Górze to 330 zł + koszty transportu.   
  
Nie zgłoszono więcej wniosków. 
 
Ad. 17 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie XVIII Sesji 
Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.30. 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
  
 
 


