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P R O T O K Ó Ł XXV/2017 
 

z XXV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 stycznia 2017 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 13.40 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  15 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych 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, 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.  
  
 
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 15 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. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2016 r. 
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kowiesy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2017. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminy Kowiesy na rok 2017. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Kowiesy do nowego ustroju szkolnego.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 

stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok.  
14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Wolne wnioski i informacje. 
16. Zamknięcie obrad. 

 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił pan Jarosław Pepka -  Wójt Gminy, który wniósł o 
zdjęcie z porządku obrad  punktu 11 z uwagi na konieczność dopracowania projektu uchwały. 
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Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 
radnych, 15 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 15 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. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2016 r. 
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kowiesy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2017. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminy Kowiesy na rok 2017. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 

stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok.  
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 30 
grudnia 2016 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. Protokół został przyjęty 15 głosami.  
 
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
I. Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o dofinansowanie 

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 i Chojnata, w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
PROW 2014–2020. Wartość projektu to 3.611.671,66 zł brutto. 

2. W dniach 04.01.2017r. i 12.01.2017r. zostały podpisane akty notarialne - umowy darowizny na 
rzecz Gminy Kowiesy, dotyczące prawa własności do działek nr 78/1 o pow. 0,0538 ha, nr 80/1 o 
pow. 0,0322 ha oraz nr 77/1 o pow. 0,0519 ha celem powiększenia pasa drogowego drogi 
znajdującej się na działce nr 96, obręb Wola Pękoszewska. Szerokość pasa po powiększeniu 
wynosi 9 m.  
 

II. Wyjazdy i spotkania: 
1. 04.01. – podpisanie aktu notarialnego, 
2. 05.01. – spotkanie noworoczne w świetlicy wiejskiej w Jeruzalu. 
3. 07.01. – zebranie sprawozdawcze OSP Lisna. 
4. 12.01. – podpisanie aktu notarialnego. 
5. 13.01. – uroczystość jubileuszu 150-lecia Powiatu Skierniewickiego. 
6. 14.01. –- zebranie sprawozdawcze OSP Jeruzal. 
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7. 20.01. – zebranie sprawozdawcze OSP Turowa Wola. 
8. 21.01. – zebranie sprawozdawcze OSP Wola Pękoszewska. 
9. 22.01. – zebranie sprawozdawcze OSP Paplin. 
10. 25.01. – narada roczna w KM PSP w Skierniewicach.  

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

 
Ad.6 
W punkcie tym radna Dorota Powązka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji działań komisji w 2016 roku – załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania i nie mieli żadnych pytań, wobec 
czego Przewodniczący Rady przeszła do kolejnego punktu obrad.   
 

Ad. 7 
Kolejny punkt to przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 4 do protokołu. Sprawozdanie 
przedstawiła pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO, która wyjaśniła, że kwota różnicy pomiędzy 
wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem  średniorocznej liczby 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, którą musimy wypłacić w tym roku 
wynosi 29.536,29 zł /dla nauczycieli dyplomowanych/. 
Radna Dorota Powązka zapytała o wysokość dodatku uzupełniającego w latach poprzednich. 
Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że były lata, w których wysokość dodatku wynosiła i 50 tys. zł. W roku 
ubiegłym było to niespełna 1000 zł.  
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Kowiesy. Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który przypomniał, że 
na potrzeby opracowania przedmiotowego planu były przeprowadzane ankiety wśród mieszkańców i  
wyjaśnił, że plan gospodarki niskoemisyjnej przewiduje podjęcie projektów zarówno o charakterze 
inwestycyjnym jak i nieinwestycyjnym, mających na celu propagowanie działań zmierzających do 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych. Wśród zadań przewidzianych do realizacji zostały ujęte m.in. modernizacja istniejącego 
oświetlenia ulicznego na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja 
budynków, wymiana kotłów. Przyjęcie przedmiotowego dokumentu pozwoli gminie na ubieganie się 
o środki zewnętrzne na realizację zadań zapisanych w PGN. Plan został opracowany ze środków 
własnych budżetu gminy w wysokości 6,5 tys. zł i dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi w takiej samej 
wysokości. Projekt planu jest umieszczony w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy. 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na 2017 rok.   
Omówienia projektu dokonała pani Janina Powązka – inspektor UG, która wyjaśniła, że zgodnie z art. 
4' ust. 2 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest uchwalany 
corocznie przez radę gminy. Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisję 
rozwiązywania problemów alkoholowych, powoływaną przez wójta gminy w drodze zarządzenia. 
Ustawa wskazuje gminom źródło pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań -  opłatę za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata ta stanowi dochód gminy, który w 
całości przekazywany jest na realizację w/w  zadań. Pani Janina Powązka omówiła następnie treść 
programu stanowiącego załącznik do projektu uchwały. 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami. 
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Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii Gminy Kowiesy na rok 2017. Omówienia projektu dokonała pani Janina Powązka, która 
wyjaśniła, że art. 10 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę 
obowiązek prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Zadania w tym obszarze 
określa Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany przez radę gminy. Pani Janina 
Powązka omówiła następnie treść programu stanowiącego załącznik do projektu uchwały. 
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw 
nieruchomości stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. Omówienia projektu 
dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że przedmiotowa uchwała dotyczy: 
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 283/2 o pow. 0,15 ha w Jeruzalu  i działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 425/1 o pow. 0,02 ha i 425/2 o pow. 0,06 ha w Paplinie. Dotychczasowe 
umowy wygasają z dniem 1 marca br. Dzierżawcy wnioskują o zawarcie kolejnych umów. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy do lat 3, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość.  
Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że do dochodów wprowadza się środki z 
rozliczenia kasowego roku 2016 w wysokości 359.470,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zobowiązań z 
tytułów kredytów i pożyczek, a w wydatkach dokonuje się zmiany w wydatkach GOPS w zakresie 
zabezpieczenia środków na zatrudnienie zgodnie z postanowieniem sądu asystenta rodziny dla 
dwóch rodzin wielodzietnych – 7 200 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 15 radnych. 15 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 15 głosami.  
  
Ad. 13 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.  
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji i zapytań. 
 
Ad.14 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  
 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przekazał sołtysom: 
- informacje dla mieszkańców dot. ptasiej grypy wraz z tabelę do uzupełnienia dot. danych właścicieli 
ptactwa domowego, gatunków i ilości hodowanego ptactwa, 
- ankietę dot. Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kowiesy na lata 
2017-2023 do wypełnienia. 
 
Pan Wójt poprosił sołtysów o ustalanie z pracownikiem ds. gospodarki komunalnej miejsc 
posadowienia tabliczek kierunkowych. 
 
Pani Przewodniczący  Rady Gminy poinformowała o organizowanym w dniu 10 marca br. Dniu Kobiet 
dla pań z terenu gminy.  
 
Sołtys Paplinka zgłosiła konieczność posypania nawierzchni drogi przez Paplinek mieszanką soli i 
piasku. 
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Pan Wójt poprosił o zgłaszanie konieczności posypywania dróg mieszanką soli i piasku pracownikowi 
ds. infrastruktury technicznej.  
 
Nie zgłoszono więcej wniosków.  
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXV Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 13.40. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


