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P R O T O K Ó Ł XXI/2016 
 

z XXI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 września 2016 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  14.00 

 

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 sołtysi - zgodnie z listą obecności 
/załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji  udział wzięli: 
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik 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 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 protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik 

przyrody. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowiesy na lata 2016-2020. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2016-

2019. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 

 
 

Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. 
 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XX Sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 
2016 r.  
 
Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach jego treści nie odczytywano. Przy braku uwag do 
protokołu z XX Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W głosowaniu jawnym 
za przyjęciem protokołu  głosowało 14 radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem protokołu, nikt nie 
głosował przeciw, radna Barbara Białek wstrzymała się 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. Zakończona została realizacja zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej Nr 115165E w Chełmcach”. 
Wartość robót - 556.829,12 zł brutto. 

2. Gmina uzyskała pozwolenie na rozbudowę drogi gminnej Nr 115153E  Lisna-Paplinek-Chrzczonowice 
i złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota dofinansowania - 1 712 890 zł. 

3. Kontynuowane są roboty budowlane przy rozbudowie drogi gminnej w Zawadach. Obecnie 
prowadzone są roboty przy drodze krajowej Nr 70.  

4. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca oświetlenia ulicznego w 
Chrzczonowicach: Usługi Remontowo- Budowlane Instalacje Elektryczne  Piotr Koliński, Paplin. Cena 
ofertowa wynosi 43 500,00 zł. Inwestycja będzie zrealizowana  do końca października b.r. 

5. Przystąpiliśmy do opracowywania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - program powinien być 
gotowy do końca listopada. 

6. Wysłaliśmy zamówienie na tabliczki kierunkowe z nazwami miejscowości (Lisna, Chojnata, 
Chojnatka). Do końca października tabliczki powinny już zostać zamontowane. 

7. Od soboty ruszają prace równiarką na drogach przeznaczonych do tłuczniowania. 
8. Sprawdza się kompensator energii biernej na SUW w Starym Wylezinie - w ciągu miesiąca 

zaoszczędziliśmy około 500 zł, więc w rok koszty inwestycji (5500 zł) powinny się zwrócić. 
9. W dniu 15 września zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu protokoły z oszacowania szkód 

spowodowanych gradobiciem celem weryfikacji. 
10. W dniach 17-18 września Gmina Kowiesy uczestniczyła w XXXIX Święcie Kwiatów Owoców i 

Warzyw. 
 Wyjazdy i spotkania: 
1. 02.09. – uczestnictwo w Święcie Budowlańca. 
2. 15.09. – wyjazd do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.  
3. 16.09. –  Spotkanie z posłem Grzegorzem Wojciechowskim. 
4. Odbiór drogi w Chełmcach z udziałem Wicemarszałka Dariusza Klimczaka. 
  

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 zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za 
pomnik przyrody. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że 
drzewo pomnikowe – lipa drobnolistna, usytuowane przy drodze gminnej nt 115150E Wola Pękoszewska- 
Gzdów  w lipcu br. wskutek wichury uległo rozłamaniu – prawa odnoga uległa oderwaniu od podstawy i 
przewróciła się na drogę a w pozostałości tej odnogi widoczny jest znaczny ubytek wgłębny. Lewa odnoga 
drzewa pochylona jest natomiast w stronę linii energetycznej. Stateczność drzewa została w wyniku 
czynników pogodowych naruszona toteż z uwagi na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienie 
bezpieczeństwa zasadnym jest jego usunięcie. Może to nastąpić po zdjęciu formy ochrony przyrody.   
  
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. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowiesy na lata 2016-2020. Pracownik ds. rady 
gminy i kadr wyjaśnił, że do zadań własnych gminy na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390) należy w szczególności tworzenie gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 
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przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program określa wachlarz działań na lata 2016-
2020, których celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz usprawnienie systemu 
pomocy dla osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy domowej. Program jest kontynuacją oraz 
uzupełnieniem działań podejmowanych w latach 2011-2015, zawartych w gminnym programie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie uchwalonym w 2011 roku. 
 
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.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Kowiesy na 2016 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik wyjaśniając, że: 
Dochody zwiększa się o kwotę 315.740,44 zł, z tytułu: 

− otrzymania dotacji z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków funduszu sołeckiego w roku 2015  
w kwocie 74.959,44 zł, 

− zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne – 126.166,00 zł,  
− zwiększenia dotacji na obsługę karty dużej rodziny – 13,00 zł, 
− planowanego otrzymania zaległego podatku od nieruchomości z tytułu egzekucji komorniczej 

nieruchomości GS w kwocie 70.000 zł, 
− otrzymania zwiększonych wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego  w kwocie 10.000 zł, 
− zwiększonych wpływów z opłat za wodę – 20.000 zł, 
− zwiększonych wpływów z tytułu udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000zł, 
− dotacji na książki – 195,00 zł, 
− zwiększenia dotacji na USC- 4.407,00 zł. 
Wydatki zwiększa się o kwotę 145.781,00 zł , w tym: 
− zakup wiaty przystankowej – 5.000 zł, 
− zwiększenie wydatków z tytułu refundacji kosztów dotacji dla przedszkola w innej gminie za dzieci z 

terenu gminy Kowiesy -10.000,00 zł, 
− świadczenia rodzinne 126.166,00 zł,  
− zakup podręczników dla dzieci – 195,00 zł, 
− karta dużej rodziny – 13,00 zł, 
− działalność USC – 4.407,00 zł. 
Wydatki zmniejsza się łącznie o kwotę 159.295,56 zł , w tym: 
− zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 2.490,56 zł, wydatki inwestycyjne: na drogi o kwotę 

158.000,00 zł /w tym na drogę w Chojnatce/, na oświetlenie uliczne 4.000,00 zł. 
 

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 334.450,00 zł, a w związku z tym 
zmniejszenie wysokości zaciąganego na ten cel kredytu /nie będziemy zaciągać kredytu na drogę w 
Chełmcach/. 
 
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2016-
2019. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik wyjaśniając, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie dostosowania planowanych wysokości budżetowych na rok 
2016: 

 dochody zwiększa się o kwotę 315.740,44 zł, 

 wydatki zmniejsza się o kwotę 18.709,56 zł, 

 przychody zmniejsza się o kwotę 334.450,00 zł. 
W związku z czym budżet roku 2016 się zrównoważy. 
Kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 1.260.149,78 zł a jego spłata zakładana jest do roku 2024. 
Ponadto zwiększa się planowane kwoty wydatków inwestycyjnych  w kolejnych latach oraz wydłuża się okres 
na jaki planowane jest zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do roku 2026. 
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W załączniku przedsięwzięć  dokonuje się zmian w limitach zobowiązań możliwych do zaciągnięcia w związku 
z planowanym do realizacji zadaniem ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – 
Chrzczonowice”  – łączny limit wynosi 740.000,00 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 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 interpelacje i zapytania radnych.  
Radna Barbara Białek zapytała, czy skoro realizacja drogi w Chojnatce będzie w 2017 r. a środki na to 
zadanie z tego roku umożliwią sfinansowanie drogi w Chełmcach ze środków własnych, bez konieczności 
zaciągania na ten cel kredytu, to czy w roku 2017 będziemy musieli zaciągnąć kredyt na realizację drogi przez 
Chojnatkę? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że do końca października zostanie opracowany projekt na drogę w Chojnatce i przy 
konstruowaniu przyszłorocznego budżetu okaże się czy zaistnieje taka konieczność.  
Nie zgłoszono więcej zapytań. 
 
Ad.10 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pani Przewodnicząca zapoznała obecnych z Uchwałą nr III/213/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 września 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Kowiesy za I półrocze 2016 roku. 
 
Pan Wójt poinformował o terminie składania wniosków do ARiMR przez producentów rolnych, w których 
gospodarstwach powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% spowodowane 
wystąpieniem gradu /od 17.10. do 31.10 2016 r./ i wysokości stawek pomocy /900 zł/ha w przypadku upraw 
ubezpieczonych i 450 zł/ha w przypadku upraw nieubezpieczonych/.  
Sołtysi otrzymali ww. informację do rozpowszechnienia wśród mieszkańców. 
 
Sołtys Zbigniew Niewczas zapytał o termin eksmisji lokatorów budynku socjalnego w Kowiesach. 
Pan Wójt wyjaśnił, że komornik wyznaczył termin październikowy. Starszy z synów wynajął lokal w Wycince 
Wolskiej i będzie tam się przeprowadzał, natomiast dla pozostałej trójki są przygotowane lokale w budynku 
socjalnym w Lisnej.  
 
Radny Janusz Brzeziński odniósł się do rozpowszechnianych przez radnego z Chełmc informacji, jakoby on 
organizował referendum dla odwołania wójta w związku z wydaniem decyzji w sprawie inwestycji w 
Chrzczonowicach. W pismach mieszkańców pojawiła się wzmianka o przeprowadzeniu referendum w 
przypadku wydania decyzji innej niż oczekują mieszkańcy, ale tylko dlatego, żeby dać wójtowi argument do 
wydania decyzji negatywnej. Radny przyznał, że udał się do biura poselskiego za radnego ze Chrzczonowic, 
który nie mógł tego zrobić i podał tam tylko nazwę firmy i dane gminy i wójta. Pismo było przygotowane na 
wzór innego pisma, które uniemożliwiło powstanie fermy wiatrowej. Radny wyjaśnił, że był przekonany o tym, 
że zostało to ustalone z panem wójtem przez pana posła Wojciechowskiego. Radny podkreślił, że pan Wójt 
zrobi co będzie uważał i wskazał, że wiele firm zajmujących się utylizacją odpadów się rozwiązuje a 
samorządy zostają z odpadami na swoim terenie. Radny ponownie podkreślił, że pan wójt wie co robi, ale on 
będąc na miejscu organu wydającego decyzję środowiskową, wydałby decyzję negatywną.  
Pan Wójt wyjaśnił, że pan poseł Wojciechowski miał przesłać dokument, który wskazywałby na pewne 
rozwiązania prawne, obiecał pomoc prawną ze swej strony, ale wie też, że nie jest to łatwa sprawa. Pan Wójt 
wskazał, że do 14 października musi zostać wydana decyzja środowiskowa, wpłynęły wnioski mieszkańców i 
sprawa jest procedowana. Referendum wójt się nie obawia bo to nie on tą firmę na teren gminy sprowadził. W 
dzisiejszej prasie jest artykuł, w którym chronologicznie od sierpnia 2014 roku przedstawiono kiedy, kto jaki 
wniosek składał i jakie decyzje zostały wydane. Pan Wójt nadmienił, że pan poseł w rozmowie z nim wskazał, 
że nie ma możliwości przeforsowania w parlamencie ustawy antyodorowej.  
Radny Janusz Brzeziński przyznał, że we wnioskach mieszkańców być może było zbyt ostre sformułowanie 
dot. referendum ale musiał być podany twardy argument.  
  
Nie przedstawiano więcej informacji. 
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Ad. 17 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie XXI Sesji 
Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.30. 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
  
 
 


