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P R O T O K Ó Ł XXII/2016 
 

z XXII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 października 2016 roku na Sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Kowiesy 

 
 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.45 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  13 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych –  nieobecni byli radni: Wiktor Machałowski i Andrzej 
Oktabiańczuk według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji 
uczestniczyli: pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego i Kierownik GZO, pan Jacek 
Ossowicz – przedstawiciel IRWŁ, pani Maria Cygan – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, 
pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach oraz sołtysi - zgodnie z listą 
obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji udział wziął:  
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik 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 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 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kowiesy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących na obszarze gminy Kowiesy. 

8. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 

9. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. 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: 
„8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok.” z uwagi na 
konieczność wprowadzenia zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy. 

Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 
radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 13 głosami.  
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Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

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 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Kowiesy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok. 
9. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
10. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 29 
września 2016 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXI 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.  
 
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
I. Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. Gmina uzyskała pozwolenie na przebudowę i rozbudowę szkoły podstawowej w Kowiesach. 
2. Dobiegają końca roboty budowlane przy rozbudowie drogi gminnej w Zawadach. Z powodu 

długotrwałych opadów deszczu termin zakończenia inwestycji został przesunięty na 31.10. br. 
3. 24.10. 2016 r. odbył się odbiór końcowy oświetlenia ulicznego w Chrzczonowicach- wartość robót 

43,500 zł. 
4. Przystąpiliśmy do realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Mieszkańcy otrzymali do 

wypełnienia  ankiety- minimum 10% ankiet z nieruchomości zamieszkałych musi wpłynąć do 
urzędu aby dokonać analizy wyników. 

5. Większość dróg z funduszu sołeckiego /tłuczeń/ została już wykonana. Czekają nas jeszcze 
poprawki w Wycince Wolskiej, obsypanie poboczy w Nowym Lindowie i profilowanie drogi w 
Michałowicach. 

6. Trwają prace porządkowe na działce nr 30/2 w Kowiesach /po lokalu socjalnym/. 
7. Zakupiono i zamontowano nowy przystanek autobusowy w Kowiesach. 
8. Został zrealizowany zakup tabliczek kierunkowych na Chojnatę, Chojnatkę i Lisną. W najbliższym 

czasie planujemy ich ustawianie. 
9. W dniu 14.10.2016r. zostały odebrane od Wojewody Łódzkiego pozytywnie zweryfikowane i 

potwierdzone protokoły z oszacowania szkód spowodowanych gradobiciem jakie miało miejsce w 
dniu 11.07.2016r 

10. W dniu 21.10.2016r. w godzinach od 10 do 19 odbyła się w asyście policji eksmisja lokatorów 
przebywających w budynku pod adresem Kowiesy 6 do lokali socjalnych znajdujących się pod 
adresem Lisna 41. Lokatorzy – 3 osoby, dobrowolnie się pakowali, wywieziono 6 transportów  
rzeczy, przy pakowaniu i załadunku pracowało 6 osób. Nie było problemów z podpisaniem umów 
/najmu, na energię elektryczną i dostawę wody/ oraz meldunkiem. GOPS dostarczył im żywność.  

11. W Dzień Wszystkich Świętych będzie obowiązywała zmiana organizacji ruchu na drodze 
powiatowej od skrzyżowania na Stary Wylezin w stronę kościoła w Chojnacie i cmentarza do drogi 
dojazdowej przed wiaduktem koło tartaku - zostanie wprowadzony ruch jednostronny. 
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II. Wyjazdy i spotkania: 
1.  17.10.- Zarząd Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
2. 22.10.- spotkanie z posłem Januszem Wojciechowskim i posłem Grzegorzem Wojciechowskim w 

sprawie mającej powstać w Chrzczonowicach inwestycji. Pan poseł Grzegorz Wojciechowski miał 
być na dzisiejszych obradach, ale rano otrzymałem informację, że nie może przybyć na dzisiejszą 
sesję. Pan poseł deklaruje natomiast spotkanie 2 listopada o godz. 15. Radni oraz strony zostaną 
poinformowani jeżeli pan poseł potwierdzi termin spotkania. 

3. 24.10. – wyjazd do Pilicy k/Warki w sprawie zakupu przyczepy. 
 

Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji. Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Ad. 6  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
Głos zabrał radny Janusz Brzeziński, który powiedział, że nim uchwała zostanie podjęta to chciałby 
wiedzieć jaką decyzję wyda pan Wójt dla przedsięwzięcia w Chrzczonowicach – pozytywną czy 
negatywną? Czy jest możliwość negacji lub przedłużenia postępowania? Jeżeli decyzja będzie 
negatywna to jaki ma sens spotkanie z panem posłem już po jej wydaniu? 
Pan Wójt przypomniał, że sprawa toczy się już bardzo długo. Na pytanie o możliwość zanegowania 
przedsięwzięcia pan Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie wie czy można przedsięwzięcie 
zanegować, a decyzja SKO uchylająca jego negatywną decyzję jest analizowana przez prawników 
pana posła. W tej sprawie będzie się kontaktować z nami pani mecenas. Decyzja będzie wydana w 
najdłuższym przewidzianym przepisami terminie. Czy będzie pozytywna tego jeszcze nie wiadomo. 
Pan Wójt zwrócił uwagę, że za jego poprzednika robiono wszystko, żeby postępowanie w sprawie 
przeprowadzić w tempie ekspresowym. 23 miesiące trwa już to postępowanie, trzecia decyzja 
odmowna wydana w sprawie została uchylona przez organ odwoławczy. 
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że przed podjęciem uchwały o podwyżce chciałby wiedzieć,  czy 
pan Wójt jest za mieszkańcami? Trzy decyzje były negatywne, jeżeli wydana zostanie czwarta decyzja 
negatywna to panu wójtowi włos z głowy nie spadnie. Tak też mówił pan poseł.  
Pan Wójt wskazał, że nie upomina się o podwyżkę wynagrodzenia. Zwrócił też uwagę, że dzień po 
złożeniu wniosku 8.08.2014 r. dokonano jego weryfikacji i ustalono strony postępowania, 12 sierpnia 
przesłano pisma do RDOŚ w Łodzi i Sanepidu w Skierniewicach a 16 sierpnia wysłane zostały 
zawiadomienia do stron o wszczęciu postępowania. Pan Wójt następnie poinformował, że 24.10. br 
wpłynął do urzędu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na skupowaniu/zbieraniu katalizatorów samochodowych na działce w 
miejscowości Zawady. W 2014 r. nie przekazano takiej informacji, że wniosek, który wpłynął w 
sierpniu w sprawie inwestycji w Chrzczonowicach będzie procedowany. Pan Wójt wskazał, że sprawie 
wniosku, który wpłynął w bieżącym miesiącu decyzja środowiskowa będzie wydana w najdłuższym 
przewidzianym przepisami terminie i przedstawił na czym to przedsięwzięcie będzie polegało.  
Radny Janusz Brzeziński zauważył, że firma składając wniosek w sierpniu nie miała akra ziemi na 
terenie gminy. 
Pan Wójt zauważył, że inwestor w Zawadach też nie ma. 
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że rozmawiał z poprzednim wójtem i ten wyjaśnił, że w sierpniu 
2014 roku było to tylko sondowanie terenu. Radny wskazał także, że radni dowiedzieli się o sprawie 
dopiero w kwietniu roku następnego.  
Pan Wójt poinformował, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji rady gminy okazało się, że  5 
sierpnia 2014 r. do urzędu wpłynął mail od spółki Roja, nie odnotowany w dzienniku korespondencji, 
dotyczący przetwórni owoców. 1 października zostało wysłane pismo o przeprowadzeniu z 
mieszkańcami Chrzczonowic spotkania 23.10. w sprawie przetwórni owoców na terenie dawnej firmy 
GAP – na miesiąc przed wyborami.  
Radny Bartłomiej Matysiak poinformował, że na spotkaniach przedwyborczych poprzedniego wójta 
była mowa o powstaniu przetwórni owoców w Chrzczonowicach. Nikt nie mówił o zakładzie 
związanym z odpadami.  
Pan Wójt na zakończenie dyskusji wskazał, że będzie musiał wydać decyzję w oparciu o 
merytoryczne i prawne aspekty i zastrzegł, żeby nie przypisywać mu personalnie, że tą firmę 
sprowadził  na teren gminy.  
 
Przystąpiono do omówienia projektu uchwały. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że na 
wczorajszym posiedzeniu komisji radni opowiedzieli się za podniesieniem wynagrodzenia 
zasadniczego brutto dla wójta gminy z kwoty 4600 zł do kwoty 5000 zł. Dodatek funkcyjny w kwocie 
1500 zł pozostaje bez zmian natomiast wysokość wynagrodzenia zasadniczego wpływa na wysokość 
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dodatku specjalnego stanowiącego 20% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego i będzie to 1300 zł. Z dniem 1 października pan Wójt nabył prawo do dodatku stażowego 
w wysokości 13% wynagrodzenia zasadniczego. W związku ze zmianą kwoty wynagrodzenia 
zasadniczego dodatek ten będzie wynosił 650 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 13 radnych. 10 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, 1 radny głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od 
głosu. Uchwała została podjęta 10 głosami. 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Kowiesy. Omówienia projektu dokonała pani 
Sekretarz, która wyjaśniła, że ocena aktualności studium oraz planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących w Gminie Kowiesy dokonana została w oparciu o opracowaną przez 
Wójta Gminy „Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kowiesy” w związku z 
wnioskiem mieszkańców gminy jaki został złożony w kwietniu br. Ocena aktualności ustaleń studium 
oraz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego zawarta w „Analizie (…)” została 
przeprowadzona pod kątem rozwiązań merytorycznych i dostosowania do bieżących potrzeb oraz 
przepisów prawnych. Uznano, że studium jest aktualne i może być podstawą prowadzonej polityki 
przestrzennej gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące dla obszaru 
gminy są aktualne pod względem wymogów wynikających z przepisów prawa.   
 
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.  
 
Ad. 8 
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 dochody zwiększa się o kwotę 12.000 
zł, z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za obiady w gimnazjum z przeznaczeniem na zakup 
żywności, a w wydatkach inwestycyjnych przesuwa się kwotę 20.000 zł z planowanego zakupu 
gruntów pod drogę w Lisnej na zakup przyczepy do ciągnika. 
 
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.  
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
Pani Przewodniczący zapoznała obecnych z: Informacją z analizy oświadczeń majątkowych  
złożonych przez Radnych Gminy Kowiesy za rok 2015, Informacją z analizy oświadczeń majątkowych  
złożonych przez zobowiązanych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Kowiesy za rok 2015, pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach AP/4027-
430/16/54345 z dnia 20 października 2016r., pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie 
Mazowieckiej 1020-APKP.4031.49.2016.35911 z dnia 14 października 2016r. i pismem Wojewody 
Łódzkiego ZN.414.20.2016 z dnia 29 sierpnia 2016r. 
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 
Informację przedstawiła pani Ewa Pawlak - Kierownik GZO. Pani Kierownik wskazała jakie placówki 
oświatowe są objęte sprawozdaniem, omówiła dane dotyczące finansów oświaty, dane demograficzne 
i dane dotyczące zatrudnionej kadry nauczycielskiej, omówiła inwestycje przeprowadzone w 
placówkach w roku szkolnym 2015/2016, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne, projekty i programy 
realizowane przez placówki oświatowe oraz pozostałe zadania. 
Radna Dorota Powązka zapytała o reformę szkolnictwa i związane z nią  wygaszanie gimnazjów. 
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Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że na rok szkolny 2017/2018 nie będzie przeprowadzana rekrutacja do 
klasy I gimnazjum. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane wariantowo, poprzez: 
1)      przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową, 
2)      włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej. 
Decyzja dotycząca formy i czasu przekształcenia publicznego gimnazjum albo jego włączenia do innej 
szkoły należy do kompetencji organu stanowiącego jst prowadzącego gimnazjum.  
 
Radni nie mieli więcej pytań. Pani Przewodniczący podziękowała pani Ewie Pawlak za przedstawienie 
informacji i przeszła do kolejnego punktu obrad. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Radna Dorota Powązka zapytała o kwestię oświadczeń właścicieli nieruchomości usytuowanych przy 
drodze gminnej Kowiesy-Franciszków-Ulaski co do nieodpłatnego przekazania gruntów na rzecz 
gminy na poszerzenie ww. drogi. 
Pan Wójt wyjaśnił, że oświadczenia wpływają sukcesywnie i większości są niestety negatywne 
/głównie od właścicieli działek na Franciszkowie/. Jak wpłyną wszystkie radni zostaną o tym 
poinformowani.  
  
Radni nie zgłosili więcej zapytań. 
 
Ad.12 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Dwie mieszkanki gminy – pani A. G. i pani M. B. przedstawiły a następnie złożyły na ręce pana Wójta 
wniosek o możliwość przedstawienia przez mieszkańców stanowiska w sprawie organizacji placówek 
oświatowych na terenie gminy na rok 2017/18 i zorganizowania w związku z tym spotkania roboczego 
przedstawicieli dyrekcji szkół i prezesów stowarzyszeń z przedstawicielami mieszkańców oraz władz 
gminy. Panie zwróciły też uwagę na potrzebę utworzenia w gminie przedszkola funkcjonującego przez 
8 godzin dziennie.  
 
Pan W. B. poprosił pana Wójta o niepodpisywanie 31 października decyzji środowiskowej dla 
przedsięwzięcia w Chrzczonowicach z uwagi na zmiany w regulacjach prawnych dotyczących 
wydawania zezwoleń i poprosił o poparcie ze strony radnych i sołtysów. Mieszkaniec zwrócił też 
uwagę na ilość odpadów, jakie będą przyjmowane – 70 tys. ton rocznie i na oddziaływanie inwestycji 
na sąsiadujące miejscowości /uciążliwości odorowe/.  
Radny Janusz Brzeziński podniósł, że tego rodzaju firmy powstają nagminnie, upadają a samorządy 
zostają z problemem utylizacji odpadów. Radny stwierdził, następnie, że źle się stało, że poprzedni 
wójt nie był w porządku i nie poinformował o złożonym przez inwestora wniosku. Radny wyraził także 
zaniepokojenie, żeby w naszym przypadku nie powtórzył się scenariusz zakładu na Rawce. Stwierdził 
również, że wójt ma ograniczone możliwości działania i ponownie powtórzył, że wydanie kolejnej 
decyzji negatywnej nie pociągnie za sobą żadnych konsekwencji.  
Pan Wójt wyjaśnił, że postępowanie musi się zakończyć wydaniem decyzji. Dalsze wydłużanie 
postępowania bądź wydanie decyzji z naruszeniem prawa pociągnie za sobą konsekwencje prawne i 
finansowe /firma nie uzyska oczekiwanych dochodów/, które mogą „położyć”  budżet gminy na 2 czy 3 
lata. 
 
Pan Jacek Ossowicz – przedstawiciel IRWŁ poinformował o: 
- organizowanym przez IR wyjeździe na Centralne Targi Rolnicze 26.11.2016 r. do Nadarzyna, 
- wynikach przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych w obrębie Babsk, gmina 
Biała Rawska /21 działek o pow. ok. 500 ha/ - wszystkie nieruchomości zostały zlicytowane i będą 
dzierżawione.  
 
Sołtysi otrzymali informację do rozpropagowania wśród mieszkańców o badaniu wzroku w dniu 
03.11.2016 r. w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach.  
 
Nie zgłoszono więcej wniosków i nie przedstawiano więcej informacji. 
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Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXII Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.45. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


