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P R O T O K Ó Ł XXVI/2017 
 

z XXVI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 lutego 2017 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
 
Początek Sesji godzina  14.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.40 
 
 

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. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Kowiesy do nowego ustroju szkolnego.  
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił pan Jarosław Pepka -  Wójt Gminy, który wniósł o 
rozszerzenie porządku obrad i dodanie po punkcie 6 następujących punktów: 
 – podjęcie uchwały o zmianie 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, z uwagi na zastrzeżenia organu nadzoru, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2017-
2020. 
 
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.  
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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 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Kowiesy do nowego ustroju szkolnego.  
7. Podjęcie uchwały o zmianie 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2017-2020. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 27 stycznia 
2017 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXV 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: 
 
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 

1. W dniu 27.01. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowiesy położonych w obrębie Jeruzal tj. 
działki nr 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 275/7 i 275/8. Przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym ze względu na brak oferentów. 

2. Na ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kowiesy na 2017 r. 
wpłynęły dwie oferty: 
- LZS „Muskador” z Woli Pękoszewskiej , 
- Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy. 
Przeznaczone środki na ten cel w wysokości 20 tys. zł zostały podzielone po 10 tys. dla 
każdej z tych organizacji. 

 
Wyjazdy i spotkania:  

1. 28.01. – spotkanie z rodzicami dot. utworzenia przedszkola w publicznego w Jeruzalu 
/wniosek został już złożony w Urzędzie Marszałkowskim/. 

2. 30.01. – Zarząd Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
3. 31.01. – pożegnanie komendanta KMPSP w Skierniewicach. 
4. 03.02. – Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w 

Dobieszkowie dotyczące zapowiadanych zmian w ordynacji wyborczej. 
5. 08.02. – spotkanie z rodzicami uczniów klas III szkoły podstawowej. 

  
Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji. Radni nie mieli żadnych pytań. 
 
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kowiesy do nowego ustroju szkolnego. Omówienia projektu 
dokonała pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO, która wyjaśniła, że ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku 
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–Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nakłada na samorządy obowiązek podjęcia 
uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. W Gminie Kowiesy 
funkcjonują obecnie: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach oraz Publiczne 
Gimnazjum im. ppor. pilota Mariana Bełca w Jeruzalu. Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego polegało będzie na przekształceniu Publicznego Gimnazjum im. ppor. pilota Mariana Bełca 
w Jeruzalu w Szkołę Podstawową im. ppor. pilota Mariana Bełca w Jeruzalu. Szkoła Podstawowa im. 
ppor. pilota Mariana Bełca w Jeruzalu rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku, nabór do 
klasy I rozpocznie się na rok szkolny 2019/2020. Od dnia 1 września 2017 roku Klasy Publicznego 
Gimnazjum im. ppor. pilota Mariana Bełca w Jeruzalu prowadzone będą w Szkole Podstawowej w 
Jeruzalu. Obwód klas gimnazjalnych nie ulegnie zmianie i obejmował będzie jak dotychczas teren 
gminy Kowiesy. Jest propozycja aby w okresie przejściowym czyli od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. w 
szkole podstawowej w Kowiesach były klasy I-VI, w szkole w Jeruzalu  klasy z podwójnych roczników 
ze szkoły  w Kowiesach i klasa VII, a od 01.09.2018 r. klasa VII i VIII. To czy dzieci z podwójnych 
roczników będą uczęszczały do szkoły w Jeruzalu będzie zależało od decyzji rodziców. Plan sieci 
szkół podstawowych zakłada funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w 
Kowiesach oraz Szkoły Podstawowej im. ppor. pilota Mariana Bełca w Jeruzalu, dla których został 
ustalony obwód zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały /Pani Ewa Pawlak odczytała wskazany 
załącznik/. Od dnia 1 września 2019 roku przestanie funkcjonować gimnazjum, natomiast projekt 
planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych przewiduje funkcjonowanie dwóch szkół 
podstawowych jak powyżej, z ustalonymi obwodami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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. 13 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, od głosu wstrzymało się 2 
radnych. Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały o zmianie 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 Skarbnik, która wyjaśniła, że organ 
nadzoru jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wniósł zastrzeżenia co do trybu wejścia w 
życie uchwały zmienianej. W § 14 przedmiotowej uchwały jest zapis, że wchodzi ona w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. RIO w Łodzi wyraziła wątpliwość co do możliwości zawarcia w 
treści przedmiotowego paragrafu zapisu pozwalającego na wejście w życie uchwały z mocą wsteczną.   
 
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. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że w tegorocznym budżecie mamy 
zaplanowane 20 tys. zł na zmianę projektu przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej w 
Kowiesach. Pierwotny projekt zakładał szeroki zakres rozbudowy i przebudowy ale nie mięliśmy szans 
na dofinansowanie zadania z RPO Woj. Łódzkiego /zbyt mało dzieci, dwa budynki szkół/. Jedyną 
możliwością jest ubieganie się o środki z rezerwy rządowej /korespondencja w tej sprawie z MEN była 
prowadzona wiosną i jesienią ubiegłego roku/. Wysokość dofinansowania ze środków rządowych to 
50%. Okrojenie projektu spowoduje zmniejszenie wartości kosztorysowej zadania o ok. 1 mln zł. 
Zmiana w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok dotyczy przesunięcia kwoty 20 tys. zł z zadania 
przebudowy boiska na wykonanie projektu zamiennego zadania rozbudowy szkoły podstawowej w 
Kowiesach. 
 
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. 14 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 
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Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2017-2020. Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że w 
wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF na zadaniu przebudowy i rozbudowy szkoły 
podstawowej w Kowiesach  zwiększamy limit wkładu własnego o 20 tys. 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. 14 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, od głosu wstrzymał się 1 radny. 
Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radna Barbara Kowalska zwróciła się do radnych i sołtysów o przekazanie mieszkańcom rzetelnej 
informacji, że niepubliczna szkoła podstawowa w Turowej Woli będzie nadal istnieć i funkcjonować. 
 
Ad.11 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  
 
11 sołtysów otrzymało do umieszczenia na tablicach ogłoszeń obwieszczenie wojewody dotyczące 
kwalifikacji wojskowej. 
 
Nie zgłoszono żadnych wniosków.  
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXVI Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.40. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


