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P R O T O K Ó Ł XX/2016 
 

z XX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 13.40 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  12 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych –  nieobecni byli: radna Barbara Białek, radny Bartłomiej Matysiak i radny 
Andrzej Oktabiańczuk, według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji 
uczestniczyli: asp. Małgorzata Białkowska i mł. asp. Jakub Machaj z KMP w Skierniewicach oraz sołtysi - 
zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji  udział wzięli: 
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy. 
 
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Zuzanna Dudziak – Przewodniczący Rady Gminy, która serdecznie powitała 
wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.   
 
Ad. 2 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ na stan 
15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych. 
 
Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawiła planowany porządek obrad:   
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zamknięcie obrad. 
 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił pan Jarosław Pepka -  Wójt Gminy, który wniósł o 
rozszerzenie porządku obrad i o umieszczenie po punkcie 7 punktu 8 w brzmieniu: 
„9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. "Nowoczesne urzędy" 
przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 
Wysokiej jakości usługi administracyjne.” Przedmiotowa uchwała musi być podjęta przed podpisaniem 
umowy. 
 
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, 
12 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 12 głosami.  

 

Po zmianie porządek przedstawia się następująco: 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
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4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. "Nowoczesne urzędy" 

przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 
2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne . 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z  XIX Sesji Rady Gminy z dnia 21 lipca 2016 r.  
 
Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach jego treści nie odczytywano. Przy braku uwag do 
protokołu z XIX 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 wskazała, że przed sesją została poproszona o umożliwienie przedstawienia przez 
policjantów z KMP w Skierniewicach informacji dotyczących kwestii stanu bezpieczeństwa. Pani 
Przewodniczący poprosiła przedstawicieli policji o zabranie głosu. 
Asp. Małgorzata Białkowska wyjaśniła, że dzisiejsze spotkanie dotyczy działań profilaktycznych a dokładnie 
aplikacji pn.: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która zostanie uruchomiona na terenie kraju 01.09. 
Od stycznia do kwietnia br. odbywały się spotkania z mieszkańcami. Uzyskane w ich wyniku informacje 
zostały wykorzystane w tym narzędziu informatycznym. Od lipca KMZB działa już w województwie podlaskim, 
pomorskim i w mieście stołecznym Warszawa. Narzędzie to umożliwia zapoznanie się ze statystyką policyjną 
dotyczącą danego terenu oraz na  anonimowe zgłoszenie zdarzenia, które zagraża bezpieczeństwu. Czas na 
weryfikację takiego sygnału to trzy dni. Pociąga za sobą określone działania, stąd prośba o rozważne 
zgłaszanie zagrożeń.  
Mł. asp. Jakub Machaj z Rewiru Dzielnicowych w Bolimowie obsługujący teren gminy Kowiesy poinformował o 
wynikającym z Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form 
wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, obowiązku sporządzania  w cyklach 
półrocznych Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Na terenie gminy Kowiesy takim 
miejscem występowania zagrożeń jest sklep w Woli Pękoszewskiej /spożywanie alkoholu, zakłócanie 
porządku/. Zakładanym celem wynikającym z przedmiotowego planu będzie zmniejszenie ilości popełnianych 
wykroczeń w tej miejscowości poprzez m.in. zwiększenie ilości patroli.  
 
Pani Przewodniczący podziękowała za przekazanie powyższych informacji. Przedstawiciele KMP w 
Skierniewicach opuścili obrady.  
 
Następnie pani Przewodniczący oddała głos Wójtowi Gminy, który przedstawił informację z działalności 
między sesjami jak poniżej. 
 
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 

1. W trzeciej dekadzie lipca b.r.  rozpoczęte zostały roboty przy przebudowie drogi gminnej w 
Chełmcach. Wykonawcą robót jest Drogomex sp. z o.o. z Pruszkowa - wartość robót wynosi 
556.829,12 zł brutto. 

2. Gmina uzyskała pozwolenie na  przebudowę i nadbudowę budynku strażnicy OSP w Lisnej.  
3. Kontynuowane są roboty budowlane na drodze gminnej w Zawadach. Przebudowano linie niskiego i 

średniego napięcia. Przerwa w robotach została spowodowana długotrwałym oczekiwaniem w PGE 
Rejon Energetyczny Żyrardów na termin wyłączenia energii elektrycznej.  

4. Do 4 firm elektrycznych skierowane zostało zapytanie ofertowe dot. budowy oświetlenia ulicznego w 
Chrzczonowicach. Inwestycja będzie zrealizowana do końca października b.r. 

5. 25 sierpnia b.r. podpisane zostały umowy z ARCHIVISION na wykonanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę drogi Stary Wylezin – Chojnatka  i budowę boiska przy szkole podstawowej w 
Kowiesach  /łączna kwota zleceń 14.900 zł brutto/. 
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6. Z powodu zawirowań z transportem tłucznia po stronie kolei przesunęliśmy termin wykonania umowy 
na rozłożenie tłucznia do końca września. 

7. Zakończyliśmy zadanie związane z odtworzeniem rowów w Nowym Wylezinie oraz udrożnieniem 
rowu w Lisnej - koszt 14.800 zł brutto. 

8. Rozliczyliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi związane z usuwaniem azbestu. Otrzymaliśmy z 
funduszu zwrot kosztów w wysokości 17.000 zł. 

9. Czekamy na decyzję funduszu w sprawie dofinansowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
10. W dniach 22-23 września planujemy jesienną edycję wywozu odpadów wielkogabarytowych. 
11. Zakończyliśmy uzupełnianie oznakowania dróg zgodnie z wytycznymi KMP w Skierniewicach, 

prowadzimy bieżące prace związane z uzupełnianiem ubytków na drogach i koszeniem rowów. 
12. Trwa procedura szacowania szkód spowodowanych gradobiciem, które miało miejsce w dniu 11.07. 

Komisja zakończyła lustrację szkód w dniu 04.08.2016 r. Sporządzone protokoły zostaną przekazane 
do Wojewody Łódzkiego celem weryfikacji i potwierdzenia wystąpienia szkód. 

13. W dniu 02.08. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczony do 
sprzedaży tj. działka zabudowana budynkiem byłej remizy strażackiej, oznaczona nr 229, o pow. 0,16 
ha położona w obrębie Wola Pękoszewska. Wartość rynkowa nieruchomości według operatu 
szacunkowego wynosi 167 000,00 zł netto. 

 Wyjazdy i spotkania: 
1. 21.07. – spotkanie w świetlicy w Woli Pękoszewskiej  w sprawie utworzenia uczniowskiego klubu 

sportowego /zajęcia piłki nożnej dla dzieci z terenu gminy na boisku w Woli Pękoszewskiej/. 
2. 22.07. – spotkanie z Prezes GS-u w Kowiesach w sprawie wniosku o umorzenie należności 

podatkowych. 
3. 8.08.-18.08. – urlop wypoczynkowy. 
4. 21. 08. – Dożynki Powiatowe w Trzciannej. 

 
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 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Omówienia projektu 
dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśniając, że przedmiotem uchwały jest nabycie części 
działki położonej w obrębie Lisna, która będzie pochodziła z podziału działki nr 157. Wyodrębniony pas gruntu 
o szerokości ok. 2,5 m i pow. ok. 475 m

2
 zostanie zakupiony na rzecz Gminy Kowiesy z przeznaczeniem na 

powiększenie sąsiedniej nieruchomości tj. drogi o szerokości 2 m znajdującej się na działce nr 158 położonej 
w obrębie Lisna, dla której w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych 
prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00036281/2. Obecnie wyjeżdżona droga znajduje się częściowo 
na działce nr 157 wobec czego zasadny jest jej wykup celem powiększenia pasa drogowego do szerokości 
4,5 m. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości 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 12 radnych. 12 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
  
Ad.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie gminy Kowiesy na 2016 rok. 
Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że do dochodów 
przyjmuje się środki z dotacji budżetu państwa na świadczenia rodzinne w kwocie 66.530 zł oraz na składki 
zdrowotne od wypłacanych świadczeń w kwocie 5.500 zł i środki z dotacji w kwocie 34.941 zł z WFOŚ i GW w 
Łodzi na urządzenie pracowni ekologicznej w szkole podstawowej w Kowiesach. W wydatkach budżetu 
dokonuje się przesunięcia środków z wydatków bieżących OSP na dotację dla OSP Wola Pękoszewska na 
zakup motopompy (9.000 zł). 
 
Radni nie mieli żadnych  uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
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Ad.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn. "Nowoczesne 
urzędy" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 
2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Omówienia projektu dokonała pani Sekretarz, która wyjaśniła, 
że Gmina Kowiesy wraz z Gminą Słupia, Gminą Rogów, Gminą Brzeziny, Gminą Nowosolna, Gminą Chąśno, 
Gminą Kiernozia, Gminą Kocierzew Południowy, Gminą Łyszkowice oraz Miastem Ozorków aplikowała o 
środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi 
administracyjne. Projekt pt „ Nowoczesne urzędy” ma na celu podwyższenie jakości świadczenia usług 
publicznych  dla przedsiębiorców w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 
poprzez zwiększenie dostępności do w pełni zautomatyzowanych elektronicznych usług publicznych, 
uruchomienie nowych usług e-puap, zapewnienie dostępu przedsiębiorcom do informacji dotyczących 
sposobu i przebiegu załatwiania spraw oraz wdrożenie systemu monitorowania satysfakcji klienta. Ogólna 
wartość projektu to kwota 1 799 056,99 zł, w tym wkład własny Gminy Kowiesy w kwocie 27 891,59 zł to 
wynagrodzenia osób biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu. 
 
Radni nie mieli żadnych  uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 radnych głosowało 
za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radny Andrzej Krajewski zapytał na jakim etapie jest procedura sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Kowiesy? 
Pan Wójt wyjaśnił, że będzie na dniach podpisana umowa z urbanistą na wykonanie wymaganej przepisami 
analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych 
rozwiązań z ustaleniami studium. 
Radny Andrzej Krajewski zapytał o termin wykonania przedmiotowej analizy. 
Pan Wójt wyjaśnił, że pracownik zajmujący się sprawami gospodarki przestrzennej jest na etapie rozmów z 
urbanistą co do warunków umowy.  
Pan Wójt poinformował także, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach uchyliło w całości 
jego decyzję, którą  odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie zakładu polepszacza glebowego na terenie działek nr 88 i 86/3 w Chrzczonowicach i przekazało 
sprawę do ponownego rozpatrzenia.  
 
Nie zgłoszono więcej zapytań. 
 
Ad.10 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pani Przewodniczący i pan Wójt wręczyli pisemne podziękowania reprezentującym Gminę Kowiesy na 
tegorocznych Dożynkach Powiatowych: 
- zespołowi wokalnemu ze Starego Wylezina za przepiękny występ artystyczny /podziękowanie odebrała 
sołtys Starego Wylezina pani Małgorzata Kieszek/, 
- KGW z Jeruzala za przygotowanie stoiska gminnego i wieńca dożynkowego /podziękowanie odebrały w 
imieniu organizacji pani Hanna Rzepecka i Zofia Zaszewska/, 
oraz panu Mieczysławowi Trukawce - Prezesowi OSP Jeruzal za pomoc logistyczną. 
 
Pani Sekretarz poinformowała o: 
-  spotkaniu informacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych w dniu 06.09. o godz. 12.00 na sali konferencyjnej 
urzędu dotyczącym przetargu ograniczonego na nieruchomości gruntowe w obrębie Babsk, gmina Biała 
Rawska /21 działek o pow. ok. 500 ha/ dla rolników chcących powiększyć swoje gospodarstwa rolne, 
- spotkaniu informacyjnym w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” dotyczącym 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w dniu 07.09. o godz. 10.00 /dla osób 
zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej oraz 
projektami grantowymi/ i spotkaniu o możliwościach pozyskania dofinansowania dla osób do 25 lat i powyżej 
50 roku życia w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w dniu 07.09. o godz. 
12.00.  
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Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przekazał sołtysom informacje do rozwieszenia  na tablicach 
ogłoszeń dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych we wrześniu br. 
  
Nie przedstawiano więcej informacji. 
 
Ad. 17 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie XX Sesji 
Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 13.40. 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
  
 
 


