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P R O T O K Ó Ł XXIV/2016 
 

z XXIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 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  14 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych –  nieobecny był radny Andrzej Oktabiańczuk,   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, pan Jacek Ossowicz- przedstawiciel IRWŁ oraz sołtysi - zgodnie z listą 
obecności /załącznik nr 2 do protokołu/ oraz mieszkańcy Lisnej i Paplinka. 
 
W sesji udział wzięli: 
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 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 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy na lata 2016-2022. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. 
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Kowiesy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy 
Kowiesy przez osoby fizyczne i prawne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania.. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 
realizację zadania inwestycyjnego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 
zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu skierniewickiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2017-

2020. 
15.  Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Wolne wnioski i informacje. 
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17. Zamknięcie obrad. 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił radny Zbigniew Pawlak, który wniósł o zmianę 
porządku obrad polegającą na zmianie kolejności podejmowania uchwał, w ten sposób aby uchwała w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego była podejmowana jako pierwsza z uwagi na obecność mieszkańców 
zainteresowanych tą kwestią. 
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 
radnych, 14 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 14 głosami.  

 
Z drugim wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił pan Jarosław Pepka -  Wójt Gminy, który 
wniósł o  wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 14 punktu 15: 
„15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok.” Z uwagi 
na konieczność wprowadzenia zmian w planie finansowym gminy.  
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 
radnych, 14 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 14 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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

realizację zadania inwestycyjnego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy na lata 2016-2022. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. 
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Kowiesy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy 
Kowiesy przez osoby fizyczne i prawne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 
zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu skierniewickiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2017-

2020. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2016 rok. 
16.  Interpelacje i zapytania radnych. 
17. Wolne wnioski i informacje. 
18. Zamknięcie obrad. 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 
listopada 2016 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. Protokół został przyjęty 14 głosami.  
 
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
I. Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
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1. Zakończona została procedura zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach i w 
Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Wędrogów, 
Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, 
Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie, 
Chojnata. 

2. Zakończono rozliczenie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej w 
Zawadach. Wartość robót to 1.456.475 zł. 

3. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi w Chojnatce.  
4. Zakończono opracowywanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Obecnie jesteśmy na etapie 

uzgodnień dokumentu z RDOŚ w Łodzi i Sanepidzie w Skierniewicach. 
5. Realizowane jest wykonywanie drogi dojazdowej do działek w Jeruzalu. Prace zostaną 

zakończone w przyszłym tygodniu. 
6. W dniu 14 grudnia został podpisany akt notarialny przenoszący prawo własności do 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kowiesy oznaczonej jako dz. ewid. nr 
229 o pow. 0,16 ha położona w obrębie Wola Pękoszewska- cena nieruchomości- 168 670,00 zł. 

7. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach zostały przekazane odwołania 
stron postępowania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w Chrzczonowicach wraz z aktami sprawy. 

8. W  trakcie procedowania są 2 wnioski o wydanie decyzji środowiskowych: dla  przedsięwzięcia 
polegającego  na skupowaniu/zbieraniu katalizatorów samochodowych na działce 50/7 Zawady i 
na przebudowę drogi gminnej nr 115172E i drogi wewnętrznej dz. ew. nr 99/1 Chojnatka. 

9. Nie dojdzie do skutku nabycie działki nr 91/6 położonej w obrębie Chrzczonowice, na 
powiększenie drogi, której właścicielem jest gmina, znajdującej się na działce nr 87/2. Jeden z 
współwłaścicieli oświadczył, że nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego.  
 

II. Wyjazdy i spotkania: 
1. 09.12.- spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w sprawie możliwości uzyskania 

odstępstwa od warunków technicznych projektu drogi Lisna-Paplinek-Chrzczonowice. 
2. 14.12.- podpisanie aktu notarialnego. 
3. 15.12. – Zarząd Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
4. W okresie przedświątecznym uczestnictwo w spotkaniach wigilijnych w szkołach z terenu gminy. 
5. 28.12. – spotkanie w Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach w sprawie 

możliwości organizacyjnych w związku z reformą systemu oświaty.  
 

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

Ad. 6  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na realizację zadania inwestycyjnego. 
Głos zabrała pani Ewa Pawlak- Radna Powiatu Skierniewickiego, która wyjaśniła, że jako radna już 
drugą kadencję  zabiega o powstanie porządnej drogi powiatowej na terenie gminy. Są to bardzo 
trudne decyzje finansowe. Jest dziewięć gmin w powiecie, 565 km dróg. W  poprzedniej kadencji udało 
się zrobić powierzchniowe utwardzenie drogi w Jeruzalu. Drogi powiatowe na terenie gminy są w złym 
stanie technicznym. Przy wyborze drogi sugerowaliśmy się jej długością /2800 m/. Radna 
przypomniała, że droga przez Paplin miała być realizowana w projekcie pn. „Stworzenie przyjaznych 
warunków dla rozwoju obszaru funkcjonalnego intensywnego rolnictwa w Województwie Łódzkim 
poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej z siecią drogową TNT w części wschodniej Powiatu 
Skierniewickiego”  wspólnie z powiatem i Gminą Nowy Kawęczyn. Odstąpiono od realizacji projektu i 
złożenia wniosku o jego dofinansowanie do RPO, gdyż inwestycja przebiegała przez Obszar Natura 
2000. Następnie radna przypomniała, że gminy z terenu powiatu partycypują w kosztach inwestycji 
dotyczących dróg powiatowych i podała przykłady i udział procentowy gmin w inwestycjach 
zrealizowanych w 2016 r. – Gmina Głuchów na dwie inwestycje o wartości 2 mln 800 tys. zł wyłożyła 1 
mln zł, Gmina Nowy Kawęczyn partycypowala w 40% - 215 tys. zł, Gmina Maków w 50%.- 435 tys. zł. 
W przypadku drogi w Paplinie mówimy o 400 tys. zł, podczas gdy koszt inwestycji to 2 mln 400 tys. zł. 
Jeżeli zrezygnujemy z tej inwestycji to „podarujemy” te 2 mln zł innej gminie z terenu powiatu. Radna 
nadmieniła, że planowana inwestycja rozbudowy drogi powiatowej w Makowie o ciąg pieszo-rowerowy 
za 4 mln zł znalazła się na 13 pozycji na liście projektów dofinansowanych ze Schetynówki, ale nie 
otrzyma dofinansowania z uwagi na zmniejszenie środków. Pani Ewa Pawlak przypomniała, że w 
2015 roku został wykonany projekt przebudowy drogi w Paplinie. Wiedziano już wtedy, że będzie się 
powiat ubiegał o dofinansowanie w 2017 roku. Do dróg dojazdowych do pól. Nie można więc mówić, 
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że zabiera się 400 tys. zł z drogi Lisna-Paplinek-Chrzczonowice a daje powiatowi, jak utrzymuje radny 
Zbigniew Pawlak.  
Pan J.S, mieszkaniec (..), stwierdził, że jednak zabiera się te pieniądze drodze Lisna-Paplinek-
Chrzczonowice. Sam pan Wójt mówił, że ta droga jest priorytetowa, do realizacji w pierwszej 
kolejności. 
Pan Wójt wyjaśnił, że mając na uwadze priorytetowość zadania we wrześniu br. gmina złożyła 
wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi Lisna--Paplinek-Chrzczonowice do Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 czyli tzw. Schetynówki. Nie 
otrzymaliśmy dofinansowania bo w tzw. międzyczasie zmieniły się kryteria dotyczące parametrów 
technicznych dróg i powinny zostać zaprojektowane 4 mijanki /brak możliwości zaprojektowania ww. w 

naszym przypadku z uwagi na szerokość pasa drogowego – 6 m/. Jest możliwość uzyskania zgody 
na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych od ministra infrastruktury i budownictwa.  Jeżeli 
uda się uzyskać to odstępstwo to jesienią 2017 r. będziemy ponownie aplikować o dofinansowanie, a 
realizacja drogi będzie miała miejsce w 2018 roku, o ile nie zmienią się wcześniej kryteria i nie zostaną 
zmniejszone środki na program już po ogłoszeniu listy rankingowej. Pan Wójt podkreślił, że 
przedmiotowa droga miała być realizowana w partnerstwie z powiatem skierniewickim /wkład 
finansowy w formie pożyczki, partnerstwo gwarantuje dodatkowe punkty/. W zamian za to udziałem 
kwotowym a nie procentowym zobowiązaliśmy się dofinansować drogę powiatową w Paplinie. To 
partnerstwo powiatu będzie nam potrzebne przy ponownym składaniu wniosku.  
Radna Dorota Powązka zapytała, czy te 400 tys. zł dotacji będzie zabezpieczone w budżecie gminy? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że tak. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, czy będzie się to wiązało z zaciągnięciem kredytu? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie. Dotacja będzie udzielona ze środków własnych. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, czy kredyt będzie potrzebny na realizację drogi w Chojnatce? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że tak. 
Radna Barbara Kowalska przypomniała, że na realizację drogi w Chełmcach były przesuwane środki 
w budżecie z drogi w Chojnatce. 
Radny Zbigniew Pawlak zauważył, że dotyczyło to inwestycji gminnej, nie dawaliśmy komuś naszych 
pieniędzy. 
Pan J.S. zapytał, czy droga w Chojnatce będzie realizowana w 2017 roku, z jakich środków i jaki jest 
to odcinek? 
Pan Wójt wyjaśnił, że 1 700 m drogi w Chojnatce będzie realizowane z kredytu i z dofinansowaniem z 
urzędu marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól, gdzie nie ma określonych ściśle wymogów 
technicznych jak w Schetynówce. Pan Wójt przypomniał, że wartość kosztorysowa drogi Lisna-
Paplinek-Chrzczonowice to 3 mln zł i dofinansowanie ze Schetynówki wynosi 50%. 
Pan J.S. zapytał o zrealizowaną w tym roku drogę w Chełmcach- ile kosztowała? 
Radny Zbigniew Pawlak wyjaśnił, że 556 tys. zł. 
Pan J.S. zapytał dlaczego jest taka różnica między kosztem wykonania drogi w Chełmcach a 
wartością kosztorysową drogi Lisna-Paplinek-Chrzczonowice? 
Pan Wójt wyjaśnił, że w Chełmcach został wykonana nakładka na w szerokości istniejącego pasa 
drogowego. W przypadku drogi Lisna –Paplinek-Chrzconowice mówimy nie tylko o nakładce ale też o 
podbudowie, rowach, poboczach, skrzyżowaniach i są poszerzenia.  
Pan J.S. zauważył, że mieszkańcy czekają na drogę 10 lat, przekazali grunty a tu nagle słyszymy o 
drodze w Chojnatce. Została zrealizowana droga przez Chełmce teraz będzie realizowana droga w 
Chojnatce. Pan Wójt dba o swoich popleczników, dzięki którym został  wójtem. W pierwszej kolejności 
powinna zostać wykonana  droga Lisna-Paplinek-Chrzczonowice. Do mieszkańca prowadzącego 
firmę warzywniczą nie chcą już dojeżdżać samochody transportowe. 
Pan Wójt zapewnił, że nie robi dróg poplecznikom, a istnienie firm i wzmożony ruch ciężkich 
samochodów transportowych uzasadnia urządzenie porządnej drogi, a nie tylko nakładki na 
istniejącym destrukcie, którą po dwóch latach będzie trzeba remontować. W WPF gminy zapisana jest 
ta droga. Pan Wójt ponownie zapewnił, że są podejmowane kroki, żeby ze wsparciem powiatu w 2017 
roku aplikować o dofinansowanie przebudowy drogi Lisna--Paplinek-Chrzczonowice do Schetynówki. 
Radna Dorota Powązka przypomniała, że 8 lat temu, kiedy była robiona droga przez Chojnatkę 
mieszkańcy mieli obiecane, że zostanie zrobiona porządna podbudowa a następnie wykonana 
nakładka.  
Pan J.S. zauważył, że poprzedni wójt mieszkańcom Paplinka obiecał wykonanie drogi po urządzeniu 
wodociągu. 
Pani Przewodniczący wskazała, że rozumie rozgoryczenie mieszkańców. Gdyby projekt przeszedł i 
udało się uzyskać dofinansowanie to dziś byście nam państwo dziękowali. Po wczorajszym 
posiedzeniu komisji dochodzą nas głosy, że gmina jest bogata, bo daje powiatowi 400 tys. zł. Wczoraj 
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padło takie ważne zdanie, że choć droga przez Paplin jest drogą powiatową ale to też jest nasza 
droga, bo my z niej korzystamy. Wczoraj na posiedzeniu komisji radny Zbigniew Pawlak zaproponował 
za te 400 tys. zł zrobić 1 km nakładki na drodze Lisna-Paplinek-Chrzczonowice. Tylko z której strony?  
Powiat drogi przez Paplin już nam nie zrobi a państwo będziecie mieli tylko ten 1 km. Dajmy sobie 
szansę do września. Pan wójt mówi, że są ogromne szanse na dofinansowanie i realizację drogi w 
2018 roku. 
Pani A.L. zapytała co jeśli nie uzyska się odstępstwa? Mieszkańcy czekają już 10 lat na drogę a jej 
stan jest fatalny. 
Pan Wójt zapewnił, że ubytki w nawierzchni drogi Lisna-Paplinek- Chrzczonowice zostaną doraźnie 
uzupełnione tak jak to zrobiono w przypadku drogi Nowy Wylezin-Chrząszczew, żeby droga była 
przejezdna. Trzeba będzie poczekać na drogę jeszcze rok. 
Pani Przewodniczący wskazała, że spotkamy się w sprawie drogi Lisna-Paplinek-Chrzczonowice w 
listopadzie po złożeniu wniosku.  
Radna Barbara Białek, w okręgu której usytuowane są drogi będące przedmiotem dyskusji 
stwierdziła, że pan wójt sprawy obu dróg prowadzi bardzo dobrze. Sprawcą całego zamieszania jest 
radny Zbigniew Pawlak, który ma osobiste urazy względem radnej, która to głosowała przeciwko 
drodze w Chełmcach. 3 tygodnie temu radny na Paplinku i w Lisnej rozpowiadał, że drogi nie będzie. 
Pan K.N. zapytał, co w sytuacji gdy nie uzyska się dofinansowania ze Schetynówki? 
Pan Wójt wyjaśnił, że przy takiej ewentualności zadanie będzie zetapowane i wystąpi się o 
dofinansowanie do urzędu marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól.  
Pan K.N. zapytał czy będzie wtedy wykonywana podbudowa? 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że tak bo są poszerzenia.  
Pani A.L. zapytała, kiedy zostanie przeprowadzony doraźny remont przedmiotowej drogi? 
Pan Wójt wyjaśnił, że wiosną.   
Na zakończenie dyskusji pani Przewodniczący Rady wyraziła nadzieję, że wszystkie wątpliwości 
zostały wyjaśnione i podziękowała mieszkańcom za przybycie. 
Mieszkańcy Paplinka i Lisnej opuścili obrady.  
Przystąpiono do odczytania projektu i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 
14 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 1 radny głosował przeciw, nikt od głosu się 
nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami.  
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 
rok. Omówienia projektu dokonała radna Dorota Powązka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która 
wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia  
30 grudnia każdego roku. W planie na 2017 rok przewidziano dwie kontrole problemowe: w pierwszym 
półroczu przedmiotem kontroli będą dochody z majątku gminy w 2016 roku, w drugim półroczu 
przedmiotem kontroli będą wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola i 
zespoły wychowania przedszkolnego w 2016 roku. Ponadto komisja dokona oceny wykonania 
budżetu po zakończeniu roku budżetowego i wystąpi z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi a także dokona oceny wykonania budżetu gminy za 
I półrocze 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 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 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy na lata 2016-
2022. Omówienia projektu dokonała pani Sekretarz, która wyjaśniła, że Strategia Rozwoju Gminy 
Kowiesy na lata 2016-2022 jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju w kontekście 
perspektywy finansowej 2014-2020. Opracowanie obejmuje koncepcje funkcjonowania Gminy 
Kowiesy na najbliższe lata ze wskazaniem jej wizji, misji oraz  kierunków rozwoju. Zawarte w niej cele 
i zadania mają charakter otwarty, pozwalający dostosować je do corocznie uchwalanego budżetu. 
Zmierzają one do zapewnienia naszej gminie optymalnych warunków rozwoju w związku z 
zachodzącymi w naszym kraju zmianami. Strategia jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o 
środki unijne.  Dokument został umieszczony w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy i można 
się z nim zapoznać. 
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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 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. Pan Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
wsi Chrzczonowice sporządzony został w oparciu o wnioski złożone przez mieszkańców wsi 
Chrzczonowice i wnioski wynikające z wykonanej  analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia 
planu i analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań w planie z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. Pan Wójt nadmienił, że 
na początku przyszłego roku będą przygotowane analogiczne projekty uchwał dla obszarów w Starym 
Wylezinie i Woli Pękoszewskiej. 
Radny Andrzej Krajewski zapytał, czy plan miejscowy nie miał być opracowany w tym miesiącu? 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że na posiedzeniu komisji w październiku br. radni 
byli informowani, że projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy może zostać przygotowany na sesję grudniową. 
Radny Andrzej Krajewski zapytał jak długo będzie trwała procedura uchwalenia planu. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że ok. 1,5 roku. 
Pani Sekretarz dodała, że dzisiejsza uchwała jest bardzo ważna i otwiera drogę do dalszej procedury. 
Radni nie mieli  więcej pytań 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 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 podjęta na 
poprzedniej sesji uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Kowiesy została podjęta z istotnym naruszeniem prawa i wskazał na 
czym te naruszenia polegają. W związku z tym zasadne jest uchylenie  uchwały będącej przedmiotem 
postępowania  i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/105/16 Rady Gminy Kowiesy z dnia 
24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kowiesy, która ma na celu usunięcie wskazanych przez wojewodę naruszeń obowiązujących 
przepisów prawa zawartych w Regulaminie.  
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. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie 
Gminy Kowiesy przez osoby fizyczne i prawne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania. Omówienia projektu dokonała pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO w Kowiesach, 
która wyjaśniła, że w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o systemie 
oświaty z dnia 23 czerwca 2016 roku  (Dz.U. z 2016 roku poz. 1010) uchwały organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy 
zmienianej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują 
swoją moc najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 roku. Stąd konieczność podjęcia dzisiejszej uchwały. 
Zmianie ulega nazewnictwo i terminy, w których zmienia się wielkość dotacji, natomiast procentowe 
wysokości kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i 
szkół nie ulegają zmianie. Różnice w kwotach wynikają tylko z tego ile w danej gminie kosztuje 
utrzymanie dziecka w przedszkolu publicznym.  
Radni nie  mieli pytań co do  projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego odczytania i 
głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za 
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podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została 
podjęta 14 głosami. 
  
Ad. 12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci 
zamieszkałych na terenie gmin powiatu skierniewickiego. Przewodniczący Rady przypomniała, że 
powiat Skierniewicki zatrudnia dziecinnych lekarzy psychiatrów, z  pomocy których korzystają dzieci z 
gminy Kowiesy. Z uwagi na to, konieczne jest częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia ww. 
specjalistów. W związku z czym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej 
udzielonej w formie dotacji celowej.  Wysokość dotacji to 1.680,00 zł. Przewodniczący rady wskazała, 
że bardzo mało jest lekarzy psychiatrów dla dzieci. Wcześniej aby skorzystać z pomocy takiego 
specjalisty trzeba było jeździć do poradni w Łodzi.  
Radni nie pytań  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. 
 
Pani Przewodniczący Rady Gminy zarządziła 5-minutową przerwę w obradach. 
 
Ad.13 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik jak poniżej: 
Dochody zaplanowano ogółem na 2017 rok w wysokości 11.211.066,00 zł, z czego : 
dochody własne – 4.043.890,00 zł (36,0%),  
dotacje – 3.639.505,00 zł ( 32,5 %),  
subwencje – 3.527.671,00 zł (31,5 %). 
Źródłami dochodów własnych w 2017, będą: 
1) wpływy z podatków lokalnych w wysokości 1.847.920,00 zł,    
2) wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 83.000,00 zł, 
3) wpływy z opłat w wysokości 323.000,00  zł,   
4) wpływy z usług – 252.200,00 zł, w tym głównie ze sprzedaży wody – 190.000,00 zł,   
3)  dochody z majątku gminy w wysokości 357.300,00 zł,   
4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1.000 zł,  
5) pozostałe dochody – 19.600,00 zł,   
6) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego 
podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2017 roku wynosić będzie 1.153.870,00 zł (tj.37,89%), 
natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących 
dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. 
Subwencja ogólna na 2017 rok planowana jest w kwocie 3.527.671,00 zł, z tego: 

 część wyrównawcza 1.369.760,00 zł, 

 część oświatowa 2.157.911,00 zł. 
 

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zaplanowano w wysokości 12.611.066,00 zł. Globalną  kwotę 
wydatków  przeznacza się na: 
1) wydatki bieżące 10.090.506,00 zł, w tym: 
 a) wydatki jednostek budżetowych – 5.860.900,00 zł, w tym na: 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.705.243,00 zł, 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –  2.198.657,00 zł, 
 b) dotacje na zadania bieżące – 597.080,00 zł, 
 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.551.526,00 zł, 
 d) obsługę długu gminy –38.000,00 zł, 
2) wydatki majątkowe 2.520.560,00 zł, z tego: 
− budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, 

Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy,  Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice,  Jakubów, 
Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata I ETAP -  760.000,00 zł, 
płatność będzie dopiero w 2018 roku a w przyszłym roku wydatkujemy 60 tys. zł na akty notarialne 
związane ze służebnościami przesyłu, 
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− renowacja zbiornika małej retencji w Woli Pękoszewskiej (wykonanie dokumentacji ze środków 
funduszu sołeckiego) – 10.000,00 zł, zadanie realizowane będzie we współpracy z WFOŚiGW w 
Łodzi /możliwość uzyskania dotacji do 90% kosztów/, 

− przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice -  80.000,00 zł 
na wywłaszczenia,  

− przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chojnatce (wykonanie nakładki asfaltowej) –  
500.000,00 zł, będziemy ubiegać się o dofinansowanie do urzędu marszałkowskiego na drogi 
dojazdowe do pól, 

− przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowym Wylezinie (wykonanie nakładki) – 120.000,00 zł, 
− remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie – 80.000,00 zł, zadanie to przejdzie na 

kolejny rok z uwagi na to, że dopiero w III kwartale przyszłego roku będzie ogłoszony nabór na 
składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Odnowy wsi. 

− zakup gruntów na poszerzenie drogi w Lisnej – 17.000,00 zł, 
− wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w Paplinie – 10.345 zł (ze środków 

funduszu sołeckiego),, 
− urządzenie siłowni zewnętrznej w Jeruzalu – 10.706,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego),  
− budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Kowiesach – 200.000,00 zł, zadanie 

to przejdzie na kolejny rok z uwagi na brak naboru, 
− przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach – 20.000,00 zł (na dokumentację),  
− projekt oświetlenia boiska w Woli Pękoszewskiej – 5.000,00 zł,  
− budowa oświetlenia ulicznego w Ulaskach – 100.000,00 zł, w tym 7.772,00 zł ze środków 

funduszu sołeckiego, 
− budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie– 90.000,00 zł, w tym 8.000,00 zł ze środków 

funduszu sołeckiego, 
− przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w Chojnacie – 8.509,00 

zł (ze środków funduszu sołeckiego), 
− przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w Zawadach – 

9.000,00 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego 6.000,00 zł), 
− dotacja celowa na wkład własny biblioteki w pozyskaniu środków na rozbudowę biblioteki w 

Kowiesach w ramach programów rządowych – 50.000,00 zł, 
− dotacja dla powiatu skierniewickiego na przebudowę drogi w Paplinie – 400.000,00 zł, 
− dotacja dla jednostki OSP Jeruzal na zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł (zakup samochodu 

strażackiego),na wczorajszym posiedzeniu radni wyrazili zgodę na zwiększeni tej kwoty jeżeli 
zajdzie taka potrzeba do 100 tys. zł i przeznaczeniu jej dla OSP Wola Pękoszewska na zakup 
samochodu strażackiego, a ta jednostka przekaże OSP Jeruzal swój dotychczas używany wóz 
strażacki.   

Radny Mieczysław Trukawka wyjaśnił, że OSP Wola Pękoszewska dysponuje na dzień dzisiejszy 
samochodem o zbiorniku na wodę o poj. 600 l, a jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i 
jako pierwsza jest wzywana do zdarzeń. Jako jednostce w systemie może uda się jej pozyskać 
dofinansowanie do zakupu, a mniejszy samochód doskonale sprawdzi się w OSP Jeruzal. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że rozchodami budżetu 2017 roku  w łącznej kwocie 476.950,00 zł, będą: 
spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych 4 kredytów i 2 pożyczek  oraz 1 kredytu zaciągniętego w roku 
bieżącym na spłatę zobowiązań.  
Przychody budżetu (kredyty i pożyczki) planowane są w 2017 roku w kwocie 1.876.950,00 zł, z 
przeznaczeniem na  spłatę rat kredytów z lat ubiegłych - 476.950 zł (w przypadku gdy po rozliczeniu 
budżetu za rok 2016 zostaną wolne środki, kwota do zaciągnięcia na spłatę rat kredytów i pożyczek 
będzie o nie pomniejszona) i na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2017 -  1.400.000,00 zł. 
Radny Andrzej Krajewski zapytał o zadania realizowane z funduszu sołeckiego Chrzczonowic. 
Pani  Skarbnik wyjaśniła, że wszystkie zadania przewidziane do realizacji z funduszu sołeckiego 
zgodnie z wnioskami mieszkańców obrazuje tabela nr 7, stanowiąca załącznik do uchwały. Sołectwo 
Chrzczonowice środki funduszu przeznaczyło na tabliczki kierunkowe, naprawę urządzeń na placu 
zabaw i remont drogi.  Ogółem wydatki z funduszu sołeckiego planowane na 2017 rok to kwota 222. 
741,00 zł w tym 137.759,00 to wydatki bieżące a 84.982 wydatki inwestycyjne. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytała Uchwałę nr III/329/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu 
Gminy Kowiesy na 2017 rok i Uchwałę nr III/330/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania 
deficytu budżetowego Gminy Kowiesy.  
Radni nie mieli  więcej pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 14 
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radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 14 głosami.  
 
Ad. 14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na 
lata 2017-2020. 
Pani Skarbnik podkreśliła, że niezmienne w WPF są trzy priorytetowe zadania a mianowicie: 
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, 
Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy,  Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice,  Jakubów, 
Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata – okres realizacji do 2019 roku,  
- przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice - okres realizacji do 
2019 roku, 
- przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach - okres realizacji do 2019 roku. 
Zadłużenie gminy na zakończenie 2016 r. to 1 mln 260 tys. zł czyli10% budżetu, na 2017 rok jest 
prognozowane w wysokości 2 mln 660m tys. zł- 23%, na 2018 rok  2 mln 800 tys. zł czyli 25%.  WPF 
upoważnia wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w ciągu roku i latach 
kolejnych jest niezbędna dla zapewnienia  ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy, a także z tytułu tych umów, które zawarte są w planie inwestycyjnym.  
Pan Wójt odniósł się do planowanego zadania przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej w 
Kowiesach i przypomniał, że została zakupiona działka, wykonany został projekt i przygotowywaliśmy 
się w tym roku do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do RPO. Analiza grup interesariuszy 
wyszła bardzo dobrze. Niestety założenia reformy oświatowej przewidują szkoły podstawowe z 
klasami od 1 do 8, a my w Kowiesach nie mamy takich możliwości technicznych. Zakładaliśmy 
utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych.  Aby otrzymać dofinansowanie z RPO powinniśmy utworzyć 
4 oddziały przedszkolne dla 100 dzieci i przez okres trwałości projektu liczba ta nie powinna być 
mniejsza niż 100. Nie jest to możliwe,  w tym roku w gminie na świat przyszło 10 dzieci. Powstało też 
pytanie co z budynkiem w Jeruzalu po wygaszeniu gimnazjum. Wiosną br wystąpiliśmy do MEN z 
zapytaniem o możliwości dofinansowania zadania przebudowy i rozbudowy szkoły w Kowiesach. 
Otrzymaliśmy odpowiedź, że są środki z rezerwy celowej lub ogólnej ale w pierwszej kolejności 
powinniśmy korzystać ze źródeł finansowania od wojewody i z urzędu marszałkowskiego /środki UE/. 
Całość dokumentacji z wyjaśnieniem, dlaczego nie możemy skorzystać ze wskazanych źródeł została 
wysłana do MEN. Ministerstwo ma 900 mln zł na reformę oświatową. Jeżeli uda się pozyskać z tej puli 
środki będziemy mieli 20 tys. zł zabezpieczone w budżecie na zmianę dokumentacji by dostosować 
się do  warunków dofinansowania.  
Radna Barbara Kowalska spytała o wyłączony z realizacji w planowanym I etapie wodociągowania 3 
km odcinek sieci wodociągowej w Jakubowie?  
Pani Sekretarz wyjaśniła, że w ogłoszonym naborze na operacje z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej są ściśle określone kryteria – maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych to 63,63% czyli 
3 143 171 złotych /w poprzednich naborach było do 75% kosztów kwalifikowanych/. 
Pan Wójt wskazał, że aby nie przekroczyć tego progu musieliśmy wyłączyć te 3 km sieci. Wodociąg w 
Jakubowie zostanie zrealizowany w II etapie inwestycji ze środków własnych lub ze środków 
WFOŚiGW. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy, projekt i wniosek obejmuje sieć z wyłączeniem 
Jakubowa, przetarg będzie ogłoszony na oba etapy zadania, w II etapie przewidziana jest budowa 
przepompowni w Turowej Woli.  
Radny Andrzej Krajewski zapytał, czy to oznacza, że w Chrzczonowicach nie będzie spięcia sieci z 
uwagi na brak wyrażenia zgody na umiejscowienie wodociągu w działce osób prywatnych?   
Pan Wójt wyjaśnił, że tak. Wniosek o dofinansowanie będzie składany na początku stycznia.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytała Uchwałę nr III/331/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowiesy. 
Radni nie mieli  więcej pytań 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. 15 
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  zwiększa się dochody z opłat za 
obiady i wydatki na zakup środków żywności na stołówkę przy gimnazjum a w wydatkach bieżących 
dokonuje się zmian w zakresie kwot dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz 
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dostosowania planu wydatków bieżących w drogach i ochronie zdrowia według potrzeb na 
30.12.2016r. 
Radni nie mieli pytań 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. 16 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radna Dorota Powązka zapytała o możliwość pozyskania zewnętrznego dofinansowania do drogi 
Kowiesy-Franciszków-Ulaski przy braku zgód mieszkańców na nieodpłatne przekazanie gruntów na 
poszerzenie drogi? 
Pan Wójt wyjaśnił, że w tym przypadku jedynie można ubiegać się o dofinansowanie z urzędu 
marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól. W przyszłorocznym budżecie mamy zaplanowane 
środki na powierzchowne utwardzenie odcinków w Kowiesach i Franciszkowie z funduszy sołeckich 
tych miejscowości i sołectwa Chełmce.  
 
Radny Andrzej Krajewski zapytał, czy zostało wystosowane pismo do zarządu NZOZ „Judyta” z 
uwagami dotyczącymi świadczonych usług POZ w Ośrodku Zdrowia w Kowiesach? 
Przewodniczący rady odpowiedziała, że tak. 12 stycznia 2017 r. w tej sprawie będzie spotkanie z 
przedstawicielem spółki.   
 
Radni nie zgłosili więcej zapytań. 
 
Ad.17 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pan Jacek Ossowicz- przedstawiciel IRWŁ poinformował o: 
- organizowanym przez IRWŁ wyjeździe na wypoczynek zimowy w okresie ferii dla dzieci rolników  w 
wieku 8-16 lat do Zakopanego, koszt 330 zł + koszty dojazdu; 
- atestowaniu opryskiwaczy przez firmy nie mające pełnych uprawnień; 
- firmach, które wykonują przeglądy zarejestrowanych urządzeń chłodniczych. 
 
Nie przedstawiano więcej informacji. 
 
Ad. 18 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXIIV Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.15. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


