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P R O T O K Ó Ł XXIII/2016 
 
z XXIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 listopada 2016 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Kowiesy 
 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.15 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  13 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych –  nieobecni byli radni: Janusz Brzeziński i Andrzej 
Oktabiańczuk, w trakcie punktu 6 na obrady przybył radny Cezary Żukowski,  według załączonej 
listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji uczestniczyli: pani Ewa Pawlak – Radna 
Powiatu Skierniewickiego i Kierownik GZO, pani Maria Cygan – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w 
Jeruzalu i Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy, pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kowiesach oraz sołtysi - zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji udział wzięli: 
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy,  
Pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, 
Pani Janina Powązka – inspektor UG. 
 
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 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy na lata 2016-2022. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Kowiesy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej 
jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kowiesy. 

12. Podjęcie uchwał  podatkowych na 2017 r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kowiesy. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie gminy 
Kowiesy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy na 
lata 2016-2019. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 
18. Wolne wnioski i informacje. 
19. Zamknięcie obrad. 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił pan Jarosław Pepka -  Wójt Gminy, który wniósł o 
zdjęcie z  porządku obrad punktu 6:  
„ 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy na lata 2016-2022.” – z 
uwagi na konieczność zmiany projektowanego dokumentu /rezygnacja z wnioskowania w naborze z 
EFS/ 
i punktu 16:  
„ 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy na lata 
2016-2019.” – z uwagi na niedokonywanie zmian w limitach możliwych do zaciągnięcia w 2016 roku. 
 

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 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 przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej 
jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kowiesy. 

11. Podjęcie uchwał  podatkowych na 2017 r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kowiesy. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie 
gminy Kowiesy. 

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 protokołu z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 27 
października 2016 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXII 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, jak poniżej: 
 
I. Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. W Starostwie Powiatowym w Skierniewicach i w ŁUW w Łodzi zostały złożone zgłoszenia dot. 

budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, 
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Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, 
Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, Chojnata.  

2. Zakończona została realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi lokalnej do parametrów drogi 
gminnej w Zawadach. 18 listopada nastąpił odbiór końcowy zadania.  Wartość robót to 1.456.475 
zł. 

3. W dniu 18 listopada odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy oznaczonej jako dz. ewid. nr 229 o pow. 
0,16 ha w Woli Pękoszewskiej. Cena wywoławcza 167 tys. zł, najwyższa cena osiągnięta w 
przetargu- 168.670,00 zł. Nabywcą nieruchomości została FH „FRUKTUS” R. Dziuba, M. Dziuba 
spółka jawna. Akt notarialny zostanie podpisany w grudniu.  

4. Zamieściliśmy ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży zbędnego składnika majątku – 
przyczepy rolniczej jednoosiowej /cena wywoławcza 3,5 tys. zł/ i kontenera mieszkalnego /cena 
wywoławcza 10 tys. zł – na dzień dzisiejszy wpłynęła jedna oferta zakupu/. 

5. Zakończyło się równanie i tłuczniowanie dróg gminnych z funduszu sołeckiego. 
6. Kończymy równanie drogi w Borszycach. 
7. Zakupiliśmy piach i sól na potrzeby zimowego utrzymywania dróg. 
8. Zakupiono nową przyczepę do ciągnika za 17.800,00 zł brutto. 

 
II. Wyjazdy i spotkania: 
1. 02.11.- spotkanie z posłem Grzegorzem Wojciechowskim, radnymi i stronami postępowania w 

sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia w Chrzczonowicach. 
2. 08.11. – spotkanie z  Marszałkiem Województwa Łódzkiego. 
3. 10.11. – otwarcie EKOPRACOWNI w szkole podstawowej w Kowiesach. 
4. 17.11. – posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP.  
5. 25.11. – spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości oraz w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 

w związku z inwestycją przebudowy drogi Lisna-Paplinek- Chrzczonowice.  
6. 28.11. – posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

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

 
Ad. 6  
Na posiedzenie przybył radny Cezary Żukowski. 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Janina 
Powązka – inspektor UG, która wyjaśniła, że zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rada gminy uchwala po konsultacjach z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w 
sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  W okresie konsultacji, czyli od 10 do 22 listopada, 
nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi co do projektu uchwały będącego przedmiotem konsultacji. 
Następnie pani inspektor przedstawiła cele, zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zakres przedmiotowy tej współpracy i jej formy, 
priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków zaplanowanych na realizację  zadań publicznych, 
okres  realizacji  programu, sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji i sposób oceny 
programu.  
  
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. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 
użytkowego stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. Omówienia projektu dokonał 
pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że w budynku ośrodku zdrowia w lokalu 
użytkowym nr 1 o łącznej pow. 165,42 m

2 
znajduje się przychodnia lekarska. Dotychczasowy najemca 

zwrócił się z wnioskiem o możliwość przedłużenia umowy najmu na okres do lat 3 w celu kontynuacji 
świadczenia swoich usług.  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym oraz § 8 pkt 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
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własność Gminy Kowiesy uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej 
na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. Umowa na najem przedmiotowego lokalu wygasa 30 grudnia br., podjęcie w dniu 
dzisiejszym uchwały pozwoli na przeprowadzenie procedury przewidzianej przepisami prawa. 
Pani Przewodniczący nadmieniła, że w dniu wczorajszym w posiedzeniu komisji wziął udział pan dr Z. 
Figat i radni przekazali mu swoje uwagi co do świadczonych usług POZ. Uwagi te zostaną przekazane 
w formie oficjalnego pisma. 
 
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 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi 
rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Skierniewicach wykonano nakaz rozbiórki budynku socjalnego znajdującego się na 
działce 30/2, obręb Kowiesy. Ponadto Wojewoda Łódzki wyraził zgodę na wykorzystywanie budynku 
mieszkalnego znajdującego się na działce nr 82/2, obręb Wędrogów na cele mieszkalne. Zmiany 
dokonane w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowiesy na 
lata 2016-2021 polegają na wyłączeniu z zasobu lokalu socjalnego oraz włączeniu dwóch lokali 
mieszkalnych. W związku z tym zaktualizowano również zakres planowanych remontów i modernizacji 
lokali w prognozowanym okresie.  
  
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 podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi 
rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że organ nadzoru jakim jest wojewoda stwierdził, że uchwała w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy została 
podjęta z istotnym naruszeniem prawa, wskazał na czym te naruszenia polegają i wyznaczył 30 
dniowy termin na uchylenie lub zmianę wadliwych postanowień regulaminu.  
 
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. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej 
jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kowiesy. Omówienia projektu dokonał 
pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że podjęcie niniejszej uchwały wynika ze 
zmian przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o 
samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), która 
zmienia podstawę prawną funkcjonowania Zespołów Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół. Gminny 
Zespół Oświaty w Kowiesach, który do tej pory prowadzi obsługę administracyjną, finansową i 
organizacyjną placówek oświatowych, będzie nadal ją prowadził na podstawie znowelizowanych 
przepisów. Przedmiotowa zmiana dotyczy dostosowania Statutu Gminnego Zespołu Oświaty do 
obowiązujących przepisów prawa. 
 
Radna Dorota Powązka wskazując, że zmiana podstawy prawnej funkcjonowania GZO powoduje 
zmianę klasyfikacji wydatków budżetu ponoszonych na GZO, poprosiła o podanie wysokości kwoty 
tych wydatków. 
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Pani Skarbnik wyjaśniła, że Gminny Zespół Oświaty od 1 stycznia 2017 r. będzie klasyfikowany w 
dziale Administracja Publiczna a nie jak dotychczas w dziale Oświata i wychowanie. Wysokość 
wydatków ponoszonych na GZO to 182 tys. zł rocznie.  
Radna Dorota Powązka stwierdziła, że o wysokość przedmiotowych wydatków zmniejszy się 
pozornie wysokość wydatków samorządu ponoszonych na oświatę.  
 
Radni nie mieli  więcej 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. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwał podatkowych na 2017 rok. 
Pani Skarbnik przedstawiła kwestię stawek podatku rolnego wyjaśniając, że podatek rolny oblicza się 
według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 
podatkowy będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. 
poz. 993). Cena ta wynosi  52,44 zł za 1 dt (tj. q).Nie obniżamy jej, gdyż jest niższa od przyjętej ceny 
żyta na 2016 rok - 53,75 zł. 
Wobec powyższego podatek rolny  w 2017 r. wyniesie: 
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 131,10 zł (równowartość 2,5 q), 
- od 1 ha gruntów pozostałych 262,20 zł (równowartość 5 q).  
Pani Skarbnik nadmieniła, że proponowane stawki zostały zaakceptowane przez radnych na 
wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy.  
Radni nie zgłosili żadnych uwag. Proponowane stawki poddano pod głosowanie. W głosowaniu 
jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za proponowanymi stawkami, nikt nie 
głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stawki podatku rolnego  zostały przyjęte 13 
głosami. 
 
Następnie pani Skarbnik omówiła kwestię stawek podatku leśnego. Pani Skarbnik wskazała, że 
podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej 
ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za 2016 r., jak podał Prezes GUS 
w komunikacie z dnia 20 października 2016 r., wyniosła 191,07 zł za 1 m

3 
. 

Wobec tego podatek leśny od 1 ha w 2017 r. wyniesie 42,02  zł za 1 ha fizyczny lasu. W 2016 r. 
podatek leśny od 1 ha wynosi 42,19 zł.  
Pani Skarbnik nadmieniła, że proponowana stawka została zaakceptowana przez radnych na 
wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy.  
Radni nie zgłosili żadnych uwag. Stawkę poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział 
wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za proponowaną stawką, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Stawka podatku leśnego  została przyjęta 13 głosami. 
 

Jako kolejny został omówiony projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiana wysokości stawek w niektórych pozycjach w 
odniesieniu do stawek obowiązujących wynika z obniżenia ustawowych stawek maksymalnych o 0,9 
punktu procentowego. Następnie pani Skarbnik przedstawiła proponowane stawki podatku od 
nieruchomości w porównaniu do obowiązujących stawek w roku bieżącym: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł od 1 m² powierzchni – stawka nie ulega zmianie, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni /w 2016 r. stawka ta wynosi 4,58 zł/, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m² powierzchni – stawka nie 
ulega zmianie, 
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d) niezabudowanych objętych obszarem, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020 i poz. 1250), i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni /w 2016 r. stawka ta 
wynosi 3 zł/; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej– stawka nie ulega zmianie, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,50 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej – stawka nie ulega zmianie, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej /w 2016 r. stawka ta wynosi 
10,68 zł/, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej /w 2016 r. stawka ta wynosi 4,65 zł/, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej– 
stawka nie ulega zmianie, z wyjątkiem 

- budynków letniskowych, dla których stawka wynosi 7,62 od 1m² powierzchni użytkowej /w 
2016 r. stawka ta wynosi  7,68 zł/; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych /bez zmian/. 

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.  
 
Jako kolejny został omówiony projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmianie ulegają jedynie dwie stawki 
podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, a mianowicie: 
  
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita  zespołu 

pojazdów: 
ciągnik siodłowy + 

naczepa, 
ciągnik balastowy + 

przyczepa 
(w tonach) 

 
 

Stawka podatku ( w złotych ) 

 
nie mniej niż 

 
mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Trzy osie i więcej 

12 40 1.980,00 
2.300,00 /w 
2016 r. jest 
2380,00) 

40  2.580,00 
3.000,00 /w 
2016 r. jest 
3080,00) 
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Pani Skarbnik nadmieniła, że proponowane stawki zostały zaakceptowane przez radnych na 
wczorajszym posiedzeniu komisji rady gminy. 
  
Radni nie zgłosili żadnych uwag. Proponowane stawki poddano pod głosowanie. W głosowaniu 
jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za proponowanymi stawkami, nikt nie 
głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stawki podatku od środków transportowych zostały 
przyjęte 13 głosami. 
 
Ad.12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kowiesy. Omówienia 
projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że na wczorajszym 
posiedzeniu radni opowiedzieli się za wnioskiem pana wójta o przedłużeniu czasu obowiązywania 
przedmiotowych taryf do końca 2017 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 13 radnych. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 13 głosami.  
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie gminy 
Kowiesy. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że 
biorąc pod uwagę ochronę odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych i przyjęcie niższych taryf 
niż rzeczywiste koszty produkcji 1 m³  wody i odprowadzania 1 m³  ścieków z uwzględnieniem 
amortyzacji  wysokość dopłat wyniesie: 

 1,18 zł netto plus podatek VAT do ceny 1 m
3
 wody, 

 13,48 zł netto plus podatek VAT do ceny 1 m
3 
ścieków. 

 
Przewodniczący Rady zwróciła uwagę na wysokość opłat za umieszczanie wodociągu w drogach – 
16 952,40 zł.  
Odniosła się do tego radna Barbara Kowalska wskazując, że gdyby mieszkańcy wyrazili zgodę na 
umieszczenie wodociągu w ich nieruchomościach nie musiałaby gmina uiszczać tak wysokich opłat. 
Radny Bogdan Mioduszewski spytał, ile kosztują gminę straty wody z wodociągu? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w 2016 r. wyprodukowano 134 795 m

3
, a rozliczono sprzedaż wody w 

ilości 71 261 m
3
 czyli około 50% wyprodukowanej wody nie rozliczono. Z tytułu opłat za wodę rocznie 

do budżetu wpływa 190 tys. zł. 
Pan Wójt nadmienił, że w roku bieżącym miała miejsce tylko jedna awaria wodociągu i wskazał, że nie 
ma możliwości instalacji na sieci urządzeń weryfikujących pobór wody /względy techniczne, sanitarne i 
finansowe/. 
 
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. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 13 głosami.  
 
Ad. 14 
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 zmniejsza się dotację z budżetu 
państwa na zasiłki okresowe i stałe w łącznej kwocie 2.763,00 zł, a w wydatkach bieżących dokonuje 
się zmian w zakresie zadań oświatowych – zmiany w kwotach dotacji dla niepublicznych placówek 
oświatowych (zmniejszenie dotacji dla niepublicznej szkoły w Turowej Woli – 23 tys. zł w związku z 
mniejszą liczbą dzieci od września, zwiększa się natomiast dotacje dla niepublicznych przedszkoli). 
Przewodniczący Rady zapytała, czy do naszych zespołów wychowania przedszkolnego uczęszczają 
dzieci z innych gmin i czy my otrzymujemy zwrot dotacji? 
Pani Ewa Pawlak– Kierownik GZO, wskazała, że do zespołu wychowania przedszkolnego w Turowej 
Woli uczęszcza jedno dziecko spoza gminy. 
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Pani Maria Cygan – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy wskazała, że do zespołu 
wychowania przedszkolnego w Jeruzalu nie uczęszczają dzieci z innych gmin. 
Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że w przypadku uczęszczania dziecka z terenu danej gminy do 
niepublicznego przedszkola na terenie innej gminy pokrywane są koszty udzielonej dotacji w 
wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia 
dotacji dla przedszkoli publicznych, w przypadku innych form jest to 40%. 
 
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. 13 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 13 głosami.  
 
Ad. 15 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Andrzej Krajewski zapytał, kto zredaguje pismo do NZOZ „Judyta” z uwagami dotyczącymi 
świadczonych usług? 
Przewodniczący Rady zobowiązała się zredagować przedmiotowe pismo i spytała jakie uwagi mają 
zostać w nim sformułowane? 
Radny Andrzej Krajewski wskazał, że uwagi mają dotyczyć zapewnienia pacjentom usług lekarza 
rodzinnego od godziny 8 do 18 codziennie od poniedziałku do piątku /w tym wizyty domowe/, 
mniejszej rotacji lekarzy i zapewnienia lepszego dostępu do usług lekarzy specjalistów. 
Radna Dorota Powązka poprosiła o umieszczenie uwag co do niegrzecznego zachowania się pani 
rejestratorki w przychodni na ul. Orkana w Skierniewicach w dniu 12 lipca br. /wizyta była na godz. 
18.00/.  
 
Radna Barbara Białek zapytała o kwestię odśnieżania dróg powiatowych. W dniu wczorajszym w 
godzinach rannych panowała bardzo trudna sytuacja na drogach powiatowych /śliska nawierzchnia/. 
Odśnieżarka na drogach powiatowych pojawiła się dopiero o 11.30.   
Pani Ewa Pawlak – radna powiatu skierniewickiego poinformowała, że przetarg na zimowe 
utrzymywanie dróg powiatowych wygrała firma z Żelechlinka i podała bezpośredni kontakt telefoniczny 
do wykonawcy. Radna wyraziła przypuszczenie, że problemy na drogach powiatowych na terenie 
naszej gminy w dniu wczorajszym być może wyniknęły z tego, że firma utrzymuje drogi powiatowe 
także na terenie innych gmin powiatu. 
 
Radna Barbara Kowalska zapytała o odśnieżanie dróg gminnych? 
Pan Wójt wyjaśnił, że drogi asfaltowe są posypywane na newralgicznych odcinkach mieszanką soli i 
piasku. Nie ma jeszcze potrzeby odśnieżania dróg.  
 
Radny Andrzej Krajewski zapytał na jakie cele została zakupiona zabudowana nieruchomość w Woli 
Pękoszewskiej? 
Pan Wójt wskazał, że nie dysponuje taką wiedzą. Z całą pewnością nie będzie to działalność 
związana z odpadami. 
 
Radni nie zgłosili więcej zapytań. 
 
Ad.16 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Sołtys Zawad zasygnalizowała konieczność uzupełnienia poboczy drogi gminnej na terenie sołectwa 
przy wyjeździe na drogę powiatową w kierunku Białej Rawskiej.  
 
Sołtysi otrzymali do przekazania mieszkańcom: 
- informację o zmianie terminu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w miesiącu grudniu, 
- informację o środkach na pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych. 
 
Pani Przewodniczący Rady poinformowała o spotkaniu noworocznym w dniu 5 stycznia 2017 r. w 
świetlicy w Jeruzalu.  
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Nie zgłoszono więcej wniosków i nie przedstawiano więcej informacji. 
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXIII Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.15. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


