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P R O T O K Ó Ł XIX/2016 
 

z XIX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 lipca 2016 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.00 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  13 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych –  nieobecni byli: radny Andrzej Krajewski i 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, pan Jacek Ossowicz – przedstawiciel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz sołtysi - 
zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji  udział wzięli: 
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik. 
 
 
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Zuzanna Dudziak – Przewodniczący Rady Gminy, która serdecznie powitała 
wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.   
   
Ad. 2 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ na stan 
15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych. 
 
Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawiła planowany porządek obrad:   
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Kowiesy do kategorii dróg 

gminnych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 
 

Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad.  
 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z  XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 
2016 r.  
 
Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach jego treści nie odczytywano. Przy braku uwag do 
protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W głosowaniu 
jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od 
głosu. Protokół został przyjęty 13 głosami.  
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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. 20 lipca  miało miejsce otwarcie ofert na przebudowę drogi gminnej w Chełmcach. 
Wpłynęły 3 oferty: 

1) Drogomex sp. z o.o. Pruszków – cena brutto: 556.829,12 zł; 
2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Piotrków Tryb. - cena brutto: 586.959,74 zł;. 
3) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Maz. - cena brutto: 611.228,45 zł. 

2. W Starostwie Powiatowym w Skierniewicach złożony został wniosek o pozwolenie na przebudowę i 
nadbudowę budynku strażnicy OSP w Lisnej.  

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 b.r. 

5. Podpisana została umowa na wykonanie rowów odwaniających wzdłuż drogi  Nowy Wylezin- gmina 
Biała Rawska.  

6. Zakończono odbiór azbestu na terenie gminy - koszt 18.000 zł. 
7. W dniu 13 lipca zostało złożone powiadomienie do Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia 

procedury związanej z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w 
gospodarstwach rolnych dotkniętych gradobiciem, które miało miejsce w dniu 11.07.2016 r. 

8. W dniu 15 lipca odbyło się pierwsze zebranie nowego zarządu Gminnego ZOSP RP w Kowiesach, 
podczas którego przekazano jednostce OSP w Lisnej zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 – 
jednostka ta posiada 3 ratowników po kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zakup zrealizowano 
w 100% ze środków dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego (przekazanych przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi). 

9. Została wydana decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia 
polegającego na produkcji polepszacza glebowego na działkach nr  88 i nr 86/3 w Chrzczonowicach z 
uwagi na interes publiczny związany z protestami społeczności lokalnej -  sprzeciwy i protesty 
wyrażone w trakcie postępowania. Firma złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego, czekamy na decyzję organu odwoławczego.  
 

Wyjazdy i spotkania: 
1. 27.06. – podpisanie umowy na zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP Lisna. 
2. 4.07. – spotkanie w Łodzi dot. możliwości dofinansowania rozbudowy szkoły podstawowej w 
Kowiesach. 
3. 8.07. – spotkanie z Wicemarszałkiem Dariuszem Klimczakiem. 
4. 15.07. - zarząd Gminny ZOSP RP w Kowiesach. 
 

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 zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Kowiesy do 
kategorii dróg gminnych. Omówienia projektu dokonał pan Wójt, który wyjaśnił, że przedmiotem uchwały jest 
20 dróg położonych na terenie gminy będących drogami lokalnymi i dojazdowymi. Nadanie kategorii drogi 
gminnej drogom węższym niż 4,5 m pozwoli mieszkańcom na uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy. 
 
Radni nie mieli żadnych  uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 
głosami. 
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Ad.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie gminy Kowiesy na 2016 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że do dochodów wprowadza się: 

 kwotę w wysokości 13.000 zł  z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego przez firmę energetyczną – środki 
te przeznacza się na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, 

 kwotę 2.000 zł z rezerwy subwencji oświatowej na zakup materiałów dydaktycznych dla szkoły 
podstawowej, 

 kwotę 14.480 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych, 

 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości 15.000 zł i opłat za odpady 
15.000 zł (wg wykonania za I półrocze). 

W wydatkach budżetu dokonuje się następujących zmian: 

 zwiększa się plan wydatków na zadanie remontu drogi w Chełmcach o 70.000 zł, 

 zmienia się wydatki w funduszach sołeckich sołectwa Chojnata i Chojnatka zgodnie ze zmianą zadań 
przyjętych do realizacji w 2016r., 

 w obsłudze wody planuje się zakup kondensatora energii do SUW w Starym Wylezinie w kwocie 5.200 zł, 

 w planie wydatków administracji dokonuje się przesunięcia środków na promocję gminy w kwocie 10.000 
zł (w tym wydawanie kwartalnika) oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę  10.000 
zł, 

 zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 10.000 zł (wg wykonania za I półrocze). 
 
Radni nie mieli żadnych  uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 11 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, 2 radnych głosowało przeciw /radna Barbara Białek i radny Wiktor Machałowski/, 
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 11 głosami. 
 
Ad.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Omówienia projektu 
dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że kredyt przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z 
lat ubiegłych przypadających do spłaty w roku 2016 w wysokości  161.790 zł oraz na dofinansowanie nakładki 
asfaltowej w Chełmcach w wysokości 294.450 zł. Kredyt zostanie spłacony w latach 2017-2024. 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco. 
Radna Dorota Powązka zapytała o wysokość oprocentowania kredytu. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zostanie ogłoszony przetarg na udzielenie i obsługę przedmiotowego kredytu. 
Oprocentowanie najprawdopodobniej wyniesie 2%-3% /niski WIBOR/.  
 
Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 11 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, 2 radnych głosowało przeciw /radna Barbara Białek i radny Wiktor Machałowski/, 
nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 11 głosami. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.  
  
Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań. 
 
Ad.10 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przekazał sołtysom informacje do rozwieszenia  na tablicach 
ogłoszeń dotyczące afrykańskiego pomoru świń i obowiązku rejestracji w ARiMR 1 sztuki trzody chlewnej. 
 
Pan Jacek Ossowicz - przedstawiciel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, poinformował, że w wyjeździe 
kolonijnym do Jastrzębiej Góry organizowanym dla dzieci rolników wzięło udział 4 dzieci z terenu naszej 
gminy. Uczestnicy są zadowoleni z wypoczynku. 
Pan Jacek Ossowicz poinformował, że jest członkiem komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi 
na terenie gminy Kowiesy. Szacowanie szkód spowodowanych gradobiciem, które miało miejsce 11.07., 
rozpocznie się od jutra.  
Radna Dorota Powązka zapytała, czy oprócz kredytów tzw. klęskowych będzie jakaś inna forma wsparcia dla 
rolników, którzy ponieśli straty w wyniku gradobicia? 
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Pan Jacek Ossowicz wskazał, że na dzień dzisiejszy mowa jest tylko o kredytach i nadmienił, że uczestniczył 
w spotkaniu w Rawie Mazowieckiej z przewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym 
rozważano m.in. propozycje wsparcia dla rolników w przypadku wystąpienia niekorzystnego zjawiska 
atmosferycznego ale nie podano żadnych konkretów. Pewnego rodzaju rozwiązaniem byłyby większe dopłaty 
z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia  upraw rolnych i 
zwierząt gospodarskich na wypadek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  
Przedstawiciel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego poinformował także o projekcie nowego prawa 
wodnego i o mających obowiązywać stawkach opłat za wodę /0,30 zł/m

3
 ze studni głębinowych, 0,15 zł/m

3
 z 

ujęć z wód powierzchniowych i 8 zł z ha stawu hodowlanego na rok/ nadmieniając, że Izba Rolnicza wnosiła o 
zwolnienie rolników z przedmiotowych opłat.  
  
Nie przedstawiano więcej informacji. 
 
Ad. 17 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie XIX Sesji 
Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.00. 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak` 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
  
 
 


