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P R O T O K Ó Ł XXVII/2017 
 

z XXVII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 marca 2017 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 15.30 
 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  14 
 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/ 
nieobecny był radny Andrzej Oktabiańczuk, ponadto w sesji uczestniczyli: pani Ewa Pawlak – 
Radna Powiatu Skierniewickiego i Kierownik GZO, pani Bogusława Kwiatkowska – Kierownik GOPS 
w Kowiesach, pani Maria Cygan – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, pani Lidia 
Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, pani Magdalena Knyt-Walas  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 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. Przedstawienie sprawozdań z realizacji: 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Kowiesy w 2016 roku, 
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy w 2016 roku. 

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w 
2016 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Kowiesy na lata 2017-2023. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 
powierzenia Gminie Biała Rawska zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy w 2017 roku.  

11. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kowiesy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum 

prowadzonych przez Gminę Kowiesy do nowego ustroju szkolnego. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez 
Gminę Kowiesy. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowiesy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

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

użytkowego stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 

19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Skierniewickiemu na realizację zadania inwestycyjnego. 

20. Podjęcie uchwały sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na 

lata 2017-2020. 

22. Interpelacje i zapytania radnych. 

23. Wolne wnioski i informacje. 
24. Zamknięcie obrad. 

 
Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. 

Ad. 4 
 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 10 lutego 
2017 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXVI 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: 

Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1) W dniu 9 marca b.r. miało miejsce otwarcie ofert na wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 

115172E Wymysłów – Chojnatka. Wpłynęły 4 oferty. Wybrana została oferta DROGOMEX” 
Sp. z o.o. z Pruszkowa za kwotę brutto 417 043,21 zł.  W związku z tym, iż wykonawca 
odstąpił od podpisania umowy wybrano drugą (pod względem ceny) ofertę: Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego za kwotę brutto  527 514,32 zł. 
Termin realizacji zadania – do 30 czerwca 2017 r. 

2) W dniu 13 marca b.r. miało miejsce otwarcie ofert na wykonanie oświetlenia ulicznego w 
Ulaskach i Wędrogowie (przy drodze powiatowej i drodze gminnej – Wędrogów Kolonia). 
Wpłynęły 4 oferty. Wybrana została oferta podmiotu Firma Elektryczna  usługi elektryczne 
Adam Adamski z Żyrardowa  za kwotę brutto 129 777,30 zł. Termin realizacji zadania – do 30 
czerwca 2017 r. 

3) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie map do celów projektowych na potrzeby 
opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Chojnacie i Zawadach, 
oświetlenia boiska w Woli Pękoszewskiej,  przebudowy zbiornika małej retencji  wodnej w 
Woli Pękoszewskiej i przebudowy drogi gminnej w Nowym Wylezinie wpłynęło 10 ofert. 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Usługi Geodezyjno-Prawne MILI-METR z Żyrardowa 
za kwotę brutto 4 800,00 zł. 

4) Został wyłoniony geodeta na realizację wykonania wznowienia bądź ustalenia granic dróg na 
terenie gminy z funduszu sołeckiego. 

5) Przystąpiliśmy do opracowania pozwolenia wodno-prawnego na Stację Uzdatniania Wody w 
Paplinie. Najpóźniej do połowy lipca br. powinniśmy uzyskać decyzję ze Starostwa 
zezwalającą na dalszy pobór wód na potrzeby wodociągu gminnego. 

6) Czekamy obecnie na oferty dotyczące powierzchniowego utrwalania drogi w Franciszkowie i 
Kowiesach z funduszu sołeckiego. 

7) Od poniedziałku powinny ruszyć prace związane z równaniem i uzupełnianiem ubytków na 
drodze Lisna – Paplinek i  w Borszycach. 
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8) Rozpoczynamy drugą edycję konkursu "Nasze sołectwo - czyste sołectwo". Sprzątanie potrwa 
do końca kwietnia, w pierwszej połowie maja zostanie dokonany objazd sołectw. Wyniki 
zostaną ogłoszone na majowej Sesji Rady Gminy. 
  

 
Wyjazdy i spotkania:  

1) 13.02. – spotkanie z Burmistrzem Mszczonowa. 
2) 16.02. – spotkanie z Dyrektor Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie 

wykreślenia hipoteki obciążającej  działkę 112/9 w Kowiesach /współwłasność w częściach 
równych gminy i GS-u, działka stanowi obecnie drogę dojazdową do sąsiednich 
nieruchomości oraz na części znajduje się fragment budynku szkoły/ z tytułu zaległości 
powstałych z niezapłaconych składek przez GS w Kowiesach i rozważenia ustanowienia 
hipoteki na działce nr 112/14,  na której obecnie znajduje się budynek pawilonu handlowego. 

3) 19.02. – Gala jubileuszowa z okazji 560-lecia nadania Skierniewicom praw miejskich.  
4) 01.02. – spotkanie z Burmistrzem Rawy Mazowieckiej. 
5) 02.03. – konferencja sadownicza w Ossie. 
6) 10.03. – Gminny Dzień Kobiet. 
7) 12.03. – Wojewódzki Dzień Sołtysa w Czerniewicach. 
8) 16.03. – Forum Samorządowe w Warszawie. 
9) 22.03. – Zarząd Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
10) 28.03. – spotkanie ze Starostą Skierniewickim. 
11) 28.03. – podpisanie aktów notarialnych.  

  
Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji. Radni nie mieli żadnych pytań. 
 
Ad. 6 
W tym punkcie pani Janina Powązka- inspektor UG przedstawiła sprawozdania z realizacji  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy w 2016 
roku /sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/ i Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Kowiesy w 2016 roku /sprawozdanie stanowi załącznik  do protokołu/. 
Radni nie mieli żadnych pytań co do przedstawionych sprawozdań.   
  
Ad. 7 
Kolejny punkt to przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Kowiesach w 2016 roku. Ponieważ radni w materiałach na sesję otrzymali pełną treść sprawozdania 
/załącznik do protokołu/ pani Dyrektor przedstawiła pokaz slajdów obrazujący najważniejsze dane 
dotyczące struktury czytelnictwa, księgozbioru, sprzętu jakim dysponuje biblioteka oraz dane 
dotyczące realizowanych projektów i najważniejszych wydarzeń z działalności biblioteki w 2016 r.  
Radni nie mieli żadnych pytań co do przedstawionych informacji. 
Przewodniczący Rady stwierdziła, że jest pod wrażeniem różnorodności form działalności biblioteki, 
coraz szerszego spektrum działań i rozrastającego się kręgu grup odbiorców.  
Pani dyrektor nadmieniła, że będzie aplikować wniosek do naboru  ogłoszonego przez Instytut Książki 
na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową bibliotek oraz wyposażeniem  
budynków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 
„Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Termin naboru wniosków upływa 31 maja br. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Kowiesy na lata 2017-2023. Omówienia dokumentu strategicznego dokonała 
pani Magdalena Knyt-Walas, która przedstawiła: 
- czym jest przedmiotowy dokument oraz jakie są podstawy prawne jego opracowania, 
- metodologię opracowywania strategii i jej strukturę, 
- ogólną charakterystykę gminy (m.in. demografia, usługi społeczne, zasoby społeczne w tym 
działalność organizacji pozarządowych), 
- wnikliwą analizę problemów społecznych występujących w gminie w ujęciu mieszkańców na 
podstawie przeprowadzonych ankiet i w ujęciu GOPS w Kowiesach, 
- wizje, misje i cele strategiczne zawarte w dokumencie. 
Na zakończenie wystąpienia pani Magdalena Knyt-Walas zachęciła wszystkich obecnych do 
zapoznania się z treścią dokumentu na stronie internetowej gminy. 
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Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski odniósł się do omówionego przez prelegentkę problemu 
bezrobocia zauważając, że gdyby nie napływ chętnych do pracy w rolnictwie z Ukrainy na wsi nie 
miałby kto pracować i zasygnalizował problem zatrudniania kobiet z uwagi na godzenie ról 
zawodowych i rodzinnych. 
Pani Magdalena Knyt-Walas wskazała na rozwiązania instytucjonalne dla pracodawców 
zatrudniających kobiety np. ulgi podatkowe, mniejsze składki ZUS. Zwróciła także uwagę na 
wykorzystywanie potencjału osób starszych i wymianę miedzypokoleniową. 
Pani Przewodniczący podziękowała pani Magdalenie Knyt -Walas za przedstawienie dokumentu. 
Przystąpiono do odczytania projektu uchwały 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  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 
powierzenia Gminie Biała Rawska zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Omówienia 
projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy, który wyjaśnił, że na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy 
m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi typu „A,B,C”. Gmina Kowiesy nie prowadzi i nie zleca prowadzenia 
środowiskowych domów samopomocy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, jeżeli gmina lub powiat właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania nie prowadzą i nie zlecają prowadzenia takiego domu, wówczas 
osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub powiat, któremu 
odpowiedni organ jst właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o 
skierowanie do śds powierzył w drodze porozumienia realizację zadania publicznego. Zgodnie z 
ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w 
sprawie współdziałania z innymi gminami. Gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia 
jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Zawarcie porozumienia pozwoli na przyjęcie 
do ŚDS w Białej Rawskiej mieszkańców Gminy Kowiesy. Jest rodzina z terenu gminy zainteresowana 
usługami świadczonymi przez ten dom. 
Przewodniczący zapytała, czy usługami wskazanego domu mogą być objęci też inni mieszkańcy z 
określonymi zaburzeniami psychicznymi? 
Pracownik wyjaśnił, że tak ale tylko w przypadku posiadania przez placówkę wolnych miejsc, 
niewykorzystanych przez mieszkańców Gminy Biała Rawska. 
 
Radni nie mieli 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. 10. 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia  21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy 
do zadań własnych gminy. Na podstawie art. 11a cytowanej wyżej ustawy Rada Gminy określa, w 
drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w Programie działań ma na celu zmniejszenie ilości 
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kowiesy oraz zapewnienia im odpowiedniej opieki. Dzięki tym 
działaniom zwiększy się także poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania: 

1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Skierniewicach; 
2) Fundacji Ochrony Zwierząt i Środowiska „Lex Nova” z Piotrkowa Trybunalskiego; 
3) Dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Kowiesy:  

 Koło Łowieckie nr 3 „ŁOŚ”,   

 Koło Łowieckie nr 5 „GOSPODARZ”,   

 Koło Łowieckie nr 108 „BÓBR”,   

 Koło Łowieckie nr 16 „ODYNIEC”. 
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Projekt został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach, Koło 
Łowieckie nr 16 „ODYNIEC” oraz Koło Łowieckie nr 5 „GOSPODARZ”. Pozostałe podmioty nie 
wypowiedziały się w ustawowym terminie 21 dni, co zgodnie z art. 11a ust. 8 cytowanej wyżej ustawy 
o ochronie zwierząt uznaje się za akceptację Programu. 
 
Radni nie mieli 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 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Kowiesy.  Pracownik ds. obsługi rady gminy wyjaśnił, że w dniu 06.03.2017 r. do Rady Gminy Kowiesy 
wpłynęła skarga pani Krystyny Wacławek z dnia 23.02.2017 r. na działalność Wójta Gminy Kowiesy, 
przekazana według właściwości przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 
Skarżąca podnosi: 

a) Zarzut  nieprawidłowego przeprowadzenia eksmisji w związku z faktem zginięcia w dniu 
czynności drewna przygotowanego na opał i przeniesieniem rodziny do lokali w budynku 
socjalnym w miejscowości Lisna mimo niepełnosprawności członków rodziny. 

b) Zarzut niezasadnego powiadamiania policji w wypadkach pojawiania się w urzędzie gminy. 
Z treścią skargi radni zostali zapoznani  w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 
Gminy. 
Po zapoznaniu się z materiałami sprawy zauważono co następuje: 
Ad. a) 
       W dniu 10.11.2015 r. Gmina Kowiesy wystąpiła do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z 
pozwem o eksmisję z lokalu mieszkalnego (socjalnego), znajdującego się pod adresem Kowiesy 6, 
przeciwko Krystynie Wacławek, Grzegorzowi Wacławek, Marioli Wacławek oraz Wiktorowi Wacławek 
w związku z nakazem rozbiórki na podstawie decyzji nr 70/2014 z dnia 24.11.2014 r. Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, zmienionej decyzją nr 26/2015 z dnia 10.04.2015 
r. oraz decyzją 37/2016 z dnia 29.06.2016 r.  
Na podstawie wyroku sądu, w dniu 21.10.2016 r. została przeprowadzona przez komornika eksmisja 
do wskazanych lokali socjalnych znajdujących się pod adresem Lisna 41. Eksmisja odbywała się w 
obecności przedstawiciela wierzyciela tj. Gminy Kowiesy.  Podczas czynności pakowania ruchomości 
byli obecni dłużnicy, którzy wskazali jakie rzeczy należy przewieźć, a które pozostawić. Do tych 
czynności dłużnicy nie wnieśli zastrzeżeń. Zostało to udokumentowane w protokole sporządzonym w 
miejscu dokonania czynności. Odmowa podpisania protokołu przez panią Krystynę Wacławek została 
w nim odnotowana. 
Należy zauważyć, że lokal socjalny wskazany rodzinie do zamieszkania był i jest obecnie jedynym 
możliwym do zamieszkania lokalem socjalnym, jaki znajduje się w mieszkaniowym zasobie gminy. 
 
Ad. b)  
     Rodzina państwa Wacławek  kilkakrotnie pojawiała się w urzędzie gminy przesiadując na holu lub 
przemieszczała się po korytarzach urzędu zakłócając pracę urzędników głośnym zachowywaniem się 
/głośne rozmowy, odtwarzanie muzyki z telefonu komórkowego/ i nie reagowała na prośby, by 
zachowywała się ciszej lub opuściła obiekt.  Takie zachowania były przyczyną wzywania policji. 
Należy także dodać, że miały miejsce również  incydenty pozostawienia nieporządku w toalecie w 
budynku urzędu oraz pozostawienia pakunku z rozkładającymi się zwłokami gryzonia, 
najprawdopodobniej myszy. Należy pokreślić, że przedmiotowe zachowania wystąpiły po eksmisji 
rodziny do budynku socjalnego w Lisnej i dezorganizują one pracę urzędników. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności radni uznali skargę  za niezasadną. 
 
Przystąpiono do odczytania projektu uchwały 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. 12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum 
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 –Przepisy 
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wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nakłada na samorządy obowiązek podjęcia uchwał w 
sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do końca marca 2017 r. W lutym br. 
podjęta została uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Kowiesy do nowego ustroju szkolnego, która została pozytywnie 
zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty w Łodzi i związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.  
Przystąpiono do odczytania projektu uchwały 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. 
 
W tym miejscu głos zabrała pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, która 
zaznaczyła, że dużo się mówi w ostatnim czasie o edukacji w związku z reformą szkolnictwa. Rosną 
wymagania władz oświatowych i oczekiwania rodziców z terenu gminy, a od 25 lat szkoła podstawowa 
zlokalizowana jest w budynku prowizorycznym. W latach 90 dobudowano dużą salę gimnastyczną. 
Warunki do nauki są złe mimo przeprowadzanych doraźnych remontów. Strome schody, wąskie 
korytarze, małe sale lekcyjne. Realizując zalecenia straży pożarnej co do długości drogi ewakuacyjnej 
musieliśmy przenieść 25 dzieci z „zerówki” z sali na piętrze do sali na parterze – 36 m

2
, gdzie mamy 4 

stoliki sześcioosobowe i zbyt mało miejsca do zabawy. Zajęcia ruchowe muszą odbywać się na 
korytarzu. Nowe wymagania w zakresie nauki języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej zakładają 
zastosowanie technik multisensoryczności (wykorzystujących obraz, dźwięk i ruch) oraz możliwość 
odbywania ćwiczeń ruchowych w parach i  małych grupach. Nie mamy możliwości przeprowadzenia 
takich zajęć. Sale lekcyjne są zbyt małe, dzieci nawet nie wstają do odpowiedzi, a ławki ustawione są 
zbyt blisko tablicy. W wynikach kontroli przeprowadzanych przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Skierniewicach ponawiane są te same uwagi i zalecenia, był także problem z 
opracowaniem dokumentacji HACCP. Rozbudowa szkoły jest konieczna i niezbędna, a zmniejszenie 
liczby dzieci nic nie zmieni. Duże słowa uznania dla pana Wójta, pracowników urzędu i GZO w 
Kowiesach, że nie ustają w poszukiwaniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych na 
rozbudowę szkoły. Od lat słyszymy, że rozbudowa szkoły jest potrzebna. Mam nadzieję, że będzie 
miało to miejsce.  
Pani Przewodnicząca podziękowała pani Dyrektor za wystąpienie.  
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę 
Kowiesy. Omówienia projektu dokonała pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO, która wyjaśniła, że 
procedurę rekrutacji przeprowadza się wówczas, gdy do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego zgłosi się więcej kandydatów 
zamieszkałych na terenie gminy niż liczba miejsc w tych placówkach. Ustawa określa kryteria, które 
brane są pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. W przypadku równorzędnych 
wyników lub jeżeli po przeprowadzeniu procedury rekrutacji w danej placówce pozostają jeszcze 
wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, do którego kryteria ustala organ 
prowadzący. Niniejsza uchwała określa kryteria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego. Pani Kierownik przytoczyła przedmiotowe kryteria i przypisaną im liczbę 
punktów. 
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do odczytania projektu uchwały 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. 14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowiesy. Omówienia projektu 
dokonała pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO, która wyjaśniła, że stosownie do przepisów ustawy  
Prawo Oświatowe kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych 
poza obwodem tych szkół przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu  rekrutacyjnym brane są pod 
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem określonej liczby punktów  i  
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Niniejsza uchwała określa kryteria, które będą brane 
pod uwagę przy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
danej szkoły, w przypadku gdy szkoła ta będzie dysponowała wolnymi miejscami. Kryteria te są 
sugerowane przepisami ustawy. 
Pani Przewodniczący spytała, czy kryteria są ustalane corocznie? 
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Pani Kierownik wyjaśniła, że przedmiotowa uchwała dotyczy okresu przejściowego i przytoczyła 
przedmiotowe kryteria wraz z  przypisaną im liczbą punktów. 
 
Przystąpiono do odczytania projektu uchwały 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 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Pan Wójt 
wyjaśnił, że przedmiotem uchwały jest nabycie części działki położonej w obrębie Wola Pękoszewska, 
która będzie pochodziła z podziału działki nr 59. Wyodrębniony pas gruntu o szerokości 4,00 mb i 
długości ok. 175 m (łączna pow. ok. 700 m

2
) zostanie zakupiony na rzecz Gminy Kowiesy 

z przeznaczeniem na poszerzenie drogi o szerokości 3 m znajdującej się na działce nr 60. Na 
przedmiotowym pasie gruntu znajduje się obecnie cześć wyjeżdżonej i utwardzonej  drogi wobec 
czego zasady jest jej wykup, celem poszerzenia pasa drogowego.   
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do odczytania projektu uchwały 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 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Pan Wójt 
wyjaśnił, że działka nr 8 o pow. 0,24 ha położona w obrębie Chełmce jest własnością gminy. Do Wójta 
Gminy Kowiesy wpłynął wniosek właściciela nieruchomości przyległej w sprawie nabycia 
przedmiotowej działki, gdyż położona jest ona pośród jego nieruchomości.  Zbycie działki nr 8 nastąpi 
w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 
gdyż nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do odczytania projektu uchwały 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. 17. 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Pan Wójt 
wyjaśnił, że działka nr 344 o pow. 0,05 ha położona w obrębie Wola Pękoszewska jest własnością 
gminy. Do Wójta Gminy Kowiesy wpłynął wniosek właściciela nieruchomości przyległej w sprawie 
nabycia przedmiotowej działki, gdyż położona jest ona pośród jego nieruchomości.   Zbycie działki nr 
344 w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych gdyż nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.   
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do odczytania projektu uchwały 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. 18 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 
użytkowego stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą . Pracownik ds. obsługi rady 
gminy wyjaśnił, że w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej prowadzony jest na pow. 2 m

2
 

Punkt Agencji Pocztowej dla lokalnej społeczności. Dotychczasowy najemca zwrócił się z wnioskiem o 
możliwość przedłużenia umowy najmu na okres do lat 3 w cele kontynuacji świadczenia swoich usług. 
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, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość.  
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do odczytania projektu uchwały 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. 19 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Skierniewickiemu na realizację zadania inwestycyjnego. Pracownik ds. obsługi rady gminy 
wyjaśnił, że w uchwale pierwotnej zadanie inwestycyjne określono jako przebudowę drogi opierając 
się na uchwale budżetowej powiatu na 2017 rok. Przedmiotowa uchwała rady powiatu została 
zmieniona w styczniu br i zmieniono w niej nazwę zadania inwestycyjnego z „przebudowy” na 
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„rozbudowę”. Z tego też względu musi zostać dokonana stosowna zmiana w uchwale gminy 
polegająca na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego.  
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do odczytania projektu uchwały 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. 20 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, jak poniżej: 
Zwiększenie dochodów w łącznej kwocie  27.372 zł w tym : 

 z tytułu sprzedaży ratalnej kontenera – 7.200 zł, 

 z tytułu zwrotu z roku ubiegłego kosztów eksmisji – 7.227 zł, 

 z tytułu otrzymania dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na opracowanie planu gospodarki 
niskoemisyjnej – 6.500,00 zł, 

 otrzymania dotacji na stypendia – 6.445 zł i dotacji dla opiekuna prawnego w kwocie 236,00 zł. 
Zmniejszenie dochodów: 

 z tytułu zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej – 20.445 zł, 

 zmniejszenia kwoty dotacji na przedszkola - 40.664,00 zł, 

 z tytułu zmniejszenia planowanej kwoty udziałów w pdof - 482 zł. 
Zmiany w dochodach w łącznej kwocie 4.400 zł dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej. 
Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy: 

 zwiększenia planowanych środków na budowę boiska przy szkole podstawowej – 167.691 zł, 

 zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji wniosku do funduszy unijnych na 
zadanie pn. ,,Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na budynkach należących do 
gminy” – 15.000 zł, 

 zabezpieczenie środków na zakup gruntów pod urządzenie drogi w Woli Pękoszewskiej  – 10.000 
zł, 

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy: 

 przesunięcia realizacji inwestycji wodociągowej na rok 2018 – 700.000 zł, 

 zwiększenia planowanych środków na przebudowę drogi w Chojnatce – 40.000 zł (po przetargu), 

 przesunięcie na rok 2018 remontu świetlicy w Starym Wylezinie – 70.000 zł, 

 zmniejszenia planowanych środków na budowę oświetlenia ulicznego – 50.000 zł (po przetargu). 
Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego: 
Sołectwo Lisna z budowy drogi na altanę przy OSP – 8.539 zł, 
Sołectwo Paplinek z budowy drogi na remont drogi – 7.130 zł, 
Sołectwo Nowy Lindów z remontu drogi 5.746 zł i zakupu tabliczek kierunkowych 2.000 zł na 
wytyczenie granic - 3.000 zł i remont drogi - 4.746 zł. 
Dochody budżetu państwa z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego zwiększa się o kwotę 500 zł. 
W załączniku dotacji zmienia się nazwę zadania realizowanego przez powiat z przebudowa drogi na 
rozbudowa drogi. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o całkowity koszt zadnia ,,Budowy instalacji wykorzystujących 
energię słoneczną na budynkach należących do gminy”? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że ze wstępnych szacunków wynika, że będzie to 350 tys. zł.  
Radny odnosząc się do informacji z wczorajszego posiedzenia komisji zapytał, ile będzie kosztowała 
wymiana dachu na budynku urzędu gminy? 
Pan Wójt wyjaśnił, że pokrycie dachowe na budynku urzędu przecieka, więźba dachowa jest 
spróchniała i mogłaby nie utrzymać instalacji fotowoltaicznej. W kwietniu kosztorysant dokona 
oględzin i  wyceni koszty. 
Pani Skarbnik nadmieniła, że będziemy aplikować o środki zewnętrzne na  zadanie ,,Budowy instalacji 
wykorzystujących energię słoneczną na budynkach należących do gminy” do RPO WŁ . Maksymalny 
poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu 
/koszt wykonania dokumentacji  jest kosztem kwalifikowanym/. 
Pan Wójt przypomniał, że w roku ubiegłym zainwestowaliśmy w baterie kondensacyjne na SUW w 
Starym Wylezinie i sprawdzają się.   
Radny zapytał o okres amortyzacji urządzeń fotowoltaicznych? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że maksymalnie 8 lat. 
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. 
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Ad. 21 
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  zmiany 
WPF dotyczą zgodności wartości przyjętych w budżecie gminy i w WPF we wszystkich wymaganych 
elementach, według stanu budżetu na 30.03.2017 r.  po zmianach. 
Radni nie mieli 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. 22 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radna Barbara Białek podziękowała wszystkim tym, którzy upiekli i dostarczyli ciasta na Gminny 
Dzień Kobiet, a następnie zapytała ilu rodziców dzieci z klas III i IV zadeklarowało ich uczęszczanie do 
szkoły podstawowej w Jeruzalu? Pani Dyrektor szkoły w Kowiesach mówi o złych warunkach do nauki 
a rodzice nie zdecydowali się przenieść dzieci do szkoły w Jeruzalu, gdzie warunki są bardzo dobre. 
Jest to dla radnej niezrozumiałe. Było spotkanie z rodzicami w szkole w Jeruzalu, rodzice mieli 
możliwość obejrzenia budynku, wszystkich sal, boiska i nawet parkingu.  
Radny Mieczysław Trukawka stwierdził, że  zorganizowanie takiego spotkania z rodzicami było 
bardzo dobrym pomysłem.  
Radna Barbara Białek zwróciła uwagę na zaangażowanie się pani Dyrektor gimnazjum w organizację 
spotkania i zaproponowała, żeby  rodzice się wypowiedzieli dlaczego zdecydowali się nie posyłać 
dzieci do szkoły w Jeruzalu, gdzie są lepsze warunki. 
Radny Mieczysław Trukawka dodał, że kursują autobusy zapewniające dowóz uczniów do placówki 
w Jeruzalu. 
Pani Ewa Pawlak przypomniała, że w lutym odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas obecnych 
trzecich, które zgodnie z ustawą mogłyby przejść w przyszłym roku szkolnym do innej szkoły 
/podwójny rocznik/. Ustawa pozwala na przejście klasy przyszłej IV, VII i może być utworzona klasa I. 
Rodzice dzieci z innych klas podwójnych mogą na wniosek przenieść dziecko do szkoły w Jeruzalu.  
01.03. odbyło się spotkanie ze wszystkimi rodzicami w gimnazjum w Jeruzalu, żeby przybliżyć obiekt. 
Do 15.03. był termin na złożenie deklaracji. Wpłynęło 7 deklaracji rodziców dzieci z klas III /rocznik 
liczy 43 dzieci/ co nie rozwiązuje sprawy bo w Kowiesach i tak musiałyby pozostać 2 klasy. Gdyby 
zadeklarowali się wszyscy rodzice z obwodu szkoły w Jeruzalu klasa zostałaby utworzona i w 
Kowiesach byłaby jedna klasa z tego rocznika. Wpłynęło 5 deklaracji rodziców dzieci z klas IV /rocznik 
liczy 32 dzieci/ i też musiałyby wtedy w Kowiesach pozostać 2 klasy. Są jeszcze pojedyncze 
deklaracje dotyczące dzieci z innych roczników /sytuacja gdy rodzic deklarował starsze i młodsze 
dziecko/. Pani Ewa Pawlak dodała, że jest 21 kandydatów do klasy pierwszej i nie ma możliwości 
podzielenia tej klasy. 
Radna Dorota Powązka zapytała o liczbę dzieci z obecnych klas III i IV z obwodu szkoły w Jeruzalu. 
Pani Ewa Pawlak odpowiedziała, że 18 i 13. 
Radna Barbara Białek podsumowała, że w efekcie wszystkie klasy zostają w Kowiesach. 
Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że tylko klasa VII przejdzie do Jeruzala. 
 
Pan Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowania Gminnego Dnia Kobiet /kołom 
gospodyń, radnym, sołtysom i sponsorom/ i wręczył  pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, 
radnym: Barbarze Białek, Mieczysławowi Trukawce i Zbigniewowi Pawlak pisemne podziękowania za 
pomoc w organizacji i przeprowadzeniu imprezy. Pan Wójt wręczył na ręce pani Krystyny Oziębło 
podziękowanie za promowanie gminy przez kabaret „Banialuka”.  
 
Pani Przewodniczący poruszyła kwestię powołania komisji drogowej do objazdu dróg gminnych. Radni 
na posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym odstąpili co prawda od powoływania komisji drogowej ale 
w rozmowach przed sesją jakie przewodniczący przeprowadzała wypracowano stanowisko, że 
komisja powinna zostać powołana w  3 lub 4 –osobowym składzie.  
Do komisji zgłosili się następujący radni: 
- Andrzej Krajewski, 
- Barbara Białek, 
- Dorota Powązka, 
- Zuzanna Dudziak. 
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Radni jednogłośnie powołali komisję drogową w proponowanym składzie.  
 
Radny Cezary Żukowski wskazał, żeby o dniu objazdu komisji poinformować radnego i sołtysa z 
danej miejscowości by mogli być obecni przy lustracji stanu dróg. 
Pani Przewodniczący zapewniła, że tak będzie. 
Radny Andrzej Krajewski wniósł, żeby komisja uczciwie podeszła do sprawy i żeby do ustaleń 
komisji co do ilości materiału i gdzie ma jechać równiarka  dopasować  budżet i poprosił pana Wójta o 
odniesienie się do tego. 
Pan Wójt uznał zasadność stawianego postulatu i przypomniał, że budżet był uchwalany w grudniu 
ubiegłego roku. Wiemy jakie mamy inwestycje, ile środków na drogi jest z funduszu sołeckiego a ile na 
wydatki bieżące. Tych środków jest mniej niż w zeszłym roku. Kolej wstrzymała inwestycje i nie można 
pozyskać kruszywa a destruktu w przyzwoitej cenie jeszcze nie ma. Ewentualne zwiększenie środków 
na drogi będzie się rozważało po ustaleniach komisji. 
Radny Andrzej Krajewski doprecyzował, że chodzi mu głównie o drogi piaszczyste, które wymagają 
nawiezienia materiału i wyrównania.  
Pani Przewodniczący zwróciła uwagę, że podczas objazdu dróg komisja musi mieć rozeznanie, które 
z dróg będą realizowane z funduszy sołeckich. 
Radny Mieczysław Trukawka zwrócił się do pana Wójta, by uczestniczył w objeździe dróg przez 
komisję. 
 
Radna Barbara Białek zapytała, czy mieszkańcy Paplina mogą liczyć na pomoc ze strony urzędu w 
sprawie uznania nieruchomości w Paplinie za wspólnotę gruntową? 
Pan Wójt zapewnił, że tak i zaproponował zorganizowanie spotkania w tej sprawie.   
 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o kwotę poniesionych wydatków związanych z rozbudową szkoły? 
Czy 100 tys. zł czy 300 tys. zł? Radny dyskutował o tym z radną Teresą Pietrzak i mają odmienne 
zdania. Radny twierdzi, że będzie to 300 tys. zł. 
 
Radny Andrzej Krajewski poprosił pana Wójta o przedstawienie sprawy postępowania dotyczącego 
wydania decyzji środowiskowej na przedsięwzięcie w Chrzczonowicach.  
Pan Wójt przypomniał na wstępie, że rzetelnie informuje o wszystkim co tej sprawy dotyczy i wyjaśnił, 
że SKO uchyliło zaskarżoną przez strony decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, 
nie przesądzając o konieczności stwierdzenia przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia. Nie mamy wiedzy czy firma wniesie skargę na decyzję SKO do WSA. 
Radny Andrzej Krajewski stwierdził, że SKO podjęło właściwe rozstrzygnięcie i poprosił o 
zapoznanie z treścią decyzji wszystkich obecnych. 
Radny Janusz Brzeziński stwierdził, że przeczytanie decyzji nic nie wniesie /sformułowania w języku 
prawniczym/. Pan wójt pytał o to, co chcę od prawnika. Jest on po to, żeby doradzać, a okazuje się, że 
wprowadza  w błąd. Z decyzji SKO wynika, że wójt złamał prawo nie licząc się z opinią RDOŚ, który 
był przychylny nam a oparł się na opinii Sanepidu. Największy żal radny ma do prawnika, bo jest po 
to, żeby nam pomagał. A tu z tego wynika, że lobbuje ale za firmą a nie jest za gminą. Pan Wójt jest 
człowiekiem młodym, nie jest prawnikiem a samorządowcem i nie musi wszystkiego wiedzieć a 
prawnik to powinna być osoba kompetentna, która pokaże temu młodemu człowiekowi jak wyjść z 
tego pata.  
Radny Cezary Żukowski stwierdził, że można powołać komisje śledczą, która zajmie się tym kto 
doradzał poprzedniemu wójtowi i dlaczego pewne rzeczy zostały ukryte. 
Radny Janusz Brzeziński dodał, że nie sugeruje, że wójt działa wbrew naszym interesom. 
Pan Wójt wskazał, że to czy robi coś wbrew interesom gminy to wszyscy państwo powinniście 
wiedzieć. Firmy nie ma na terenie 2,5 roku. Procedowaliśmy sprawę, spotykaliśmy się. Na tej sali pan 
poseł Grzegorz Wojciechowski wyraźnie powiedział, że wójt nie działa na korzyść firmy. Gdyby był 
raport to dziś już firma by działała. Wydana przez organ I instancji decyzja została zaskarżona a SKO 
ją uchyliło i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, co wydłuża postępowanie. Pan Wójt 
przypomniał, że równocześnie jest prowadzona procedura uchwalenia planu zagospodarowania 
przestrzennego na te tereny i odniósł się do pytania zadanego na wczorajszym posiedzeniu komisji o 
wysokość kosztów obsługi prawnej, wyjaśniając, że w 2014 r. wynosiły one 20.295,00 zł /poprzednia 
kancelaria adwokacka/ a w 2015 r.  – 16.620,00 zł /obecna kancelaria radcowska/. Cena do jakości 
jest zbieżna ale to jest prawo, nie nam oceniać doradztwo  bo my prawnikami się nie czujemy.  
Radny Andrzej Krajewski zauważył, że jeżeli prawnik wprowadził w błąd to co do tego mają te 
koszty. 
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Pan Wójt podkreślił, że nie czuje się, że został w błąd wprowadzony. 
Radny Andrzej Krajewski poinformował, że pan Wójt na pytanie jednego z mieszkańców o kwestię 
decyzji SKO odpowiedział „Wygraliście”. Radny zapytał w związku z tym pana Wójta po czyjej 
właściwie jest on stronie?  
Pan Wójt wyraził zdziwienie, że taka sytuacja miała miejsce. 
Radny Andrzej Krajewski powiedział, że mieszkaniec fakt rozmowy może potwierdzić publicznie. 
Radny przypomniał też, że pan Wójt obiecał telefonicznie powiadomić go o decyzji SKO a kiedy radny 
próbował się z nim skontaktować nie odbierał telefonu tylko pracownik gminy do radnego zadzwonił z 
pytaniem, z jaką sprawą do wójta dzwonił.  
Pan Wójt wyjaśnił, że był na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i nie mógł rozmawiać 
przez telefon, więc poprosił  pracownika by ten oddzwonił do radnego. Pan Wójt zapytał radnego czy 
to rozumie? 
Radny Andrzej Krajewski powiedział, że nie rozumie tego, bo to wójt miał do niego zadzwonić.  
Pan Wójt wyraził ubolewanie, że nie wytłumaczy tego radnemu jak nie może mu wytłumaczyć czym 
jest prawo użytkowania wieczystego. 
Radny Andrzej Krajewski stwierdził, że ani wójt ani jego prawnik tego nie rozumieją. 
Radny Janusz Brzeziński wyjaśnił, że chodzi o to, że SKO uchyliło decyzję wójta bo nie liczył się z 
opinią RDOŚ, oparł się na opinii Sanepidu, który uznał, że przedsięwzięcie będzie w niewielkim 
stopniu oddziaływać, a powinien obie te opinie potraktować jednakowo. W tym radny upatruje winy 
prawnika i jego zdaniem wójt i  radca prawny lobbują za powstaniem firmy. 
Pan Wójt zwrócił się do obecnych, czy czują, że lobbuje za firmą? Gdyby tak było to firma by już 
działała. Pan Wójt poinformował, że było spotkanie, w którym uczestniczyła pani Sekretarz i padły 
stwierdzenia, że tu chodzi o grunty, które firma chce wykupić a strony ich zablokowały. Jest konflikt 
między firmą a stronami, które chcą uzyskać większe kwoty za ziemię. Dzisiaj jeszcze wchodzi 
kwestia lotniska, które nie wiadomo gdzie powstanie. Pan Wójt ponownie podkreślił, że nienałożenie 
obowiązku sporządzenia raportu na środowisko spowodowało, że „jesteśmy dalej w grze”. 
Radny Andrzej Krajewski stwierdził, że był to już jeden krok za daleko. Gdyby wójt wydał decyzję 
odmowną byłby jeden krok więcej. Radny zauważył, że wójt krytykował kancelarię adwokacką 
wynajętą przez mieszkańców a SKO punkt po punkcie przychyliło się do odwołania a  prawnik wójta 
wyprowadził go na manowce. 
Radny Janusz Brzeziński przytoczył fragment z uzasadnienia decyzji SKO: „Orzekając sprzecznie z 
opinią RDOŚ Wójt Gminy naruszył przepisy w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy”.  
Pan Wójt zaproponował udostępnienie treści decyzji radnym, żeby mogli zapoznać się z całością 
dokumentu a nie wybiórczo cytować jej fragmenty. 
Radny Janusz Brzeziński zarzucił panu Wójtowi, że nie zwrócił się do RDOŚ a skorzystał z usług 
zewnętrznej firmy, ale przyznał, że gdyby RDOŚ wydał opinię pozytywną to byłoby już po sprawie. 
Pan Wójt przypomniał, że radny prosił o wydłużanie postępowania.  
Pani Przewodniczący zapytała, czy odczytać decyzję SKO? 
Radni odstąpili od odczytania przedmiotowego dokumentu. 
Radny Janusz Brzeziński wyjaśnił, że wydanie takiej a nie innej decyzji było o tyle dobre, że wydłuży 
to postępowanie. Jeżeli taki był zamiar prawnika to można go usprawiedliwić.  
Pan Wójt przypomniał, że jesteśmy na etapie uzgodnień projektu planu miejscowego na te tereny z 
właściwymi  organami i instytucjami. Po to był czas potrzebny. Decyzja została wydana przed 
uchwaleniem uchwały budżetowej na 2017 r., w której ujęto wydatki na sporządzenie planu 
miejscowego. Pan Wójt podkreślił, że nie mógł wydać innej decyzji i strony miały się od niej odwołać. 
Co nastąpiło i sprawę znowu mamy  procedowaną, bo strony zaufały wójtowi. 
Radny Janusz Brzeziński zauważył, że gdyby RDOŚ podjął decyzję, że nie pozwala z uwagi na duży 
hałas itp. mielibyśmy sprawę całkowicie utrąconą. 
Pan Wójt przypomniał, że po pierwszej odmownej decyzji firma składała kolejne wnioski i ograniczała 
przedsięwzięcie. Pan Wójt nadmienił, że zmierza do tego, żeby wprowadzać inwestorów 
prowadzących działalność nieszkodzącą i podał przykład firmy z Zawad, która świadczy usługi dla 
mieszkańców /kopanie rowów, wykopów pod fundamenty, równanie dróg itd./ i firmy, która będzie 
zajmować się dystrybucją środków ochrony roślin w Kowiesach. Pan Wójt podkreślił, że kogoś innego 
było intencją sprowadzenie firmy „śmieciowej”  do Chrzczonowic. 
Pani Przewodniczący wskazała, że gdyby opinia RDOŚ wskazywała, że nie ma szkodliwości 
otworzyło by to drogę dla firmy. Nie wiemy jaką opinię RDOŚ by wydał. Państwo uczestniczyliście w 
spotkaniach, zapewnialiśmy mieszkańców, że będziemy robić wszystko, żeby ta firma tu nie weszła i 
nie trzeba się wzajemnie podejrzewać, że były jakieś nieprawidłowości. Może być tak, jak pan Wójt 
powiedział, że firma odwoła się do WSA. Jesteśmy wszyscy mieszkańcami gminy i oddziaływanie tej 
instytucji byłoby dla nas wszystkich niekorzystne a nie tylko dla mieszkańców Chrzczonowic. 
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Pan Wójt wskazał, że jeżeli firma złoży skargę do WSA  to będzie i więcej czasu i kwestia jeszcze tego 
jak sąd do tego podejdzie. Życzyłbym sobie rozstrzygnięcia na korzyść mieszkańców. Pan Wójt 
podkreślił, że nie działał i nie działa na szkodę mieszkańców. 
Radny Andrzej Krajewski wskazał, że nikt nie wini wójta tylko ma on złego prawnika. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jak każdy pracodawca dobiera sobie współpracowników i do końca kadencji nic 
nie zmieni w tej kwestii. 
Radny Andrzej Krajewski pogratulował panu Wójtowi wyboru prawnika. 
Pan Wójt pogratulował radnemu braku zrozumienia.  
 
Ad.23 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  
 
Sołtysi otrzymali informację o konkursie "Nasze sołectwo - czyste sołectwo" do umieszczenia na 
tablicach ogłoszeń w sołectwach. 
 
Sołtysi i radni otrzymali egzemplarze gminnego kwartalnika „Nasza Gmina Kowiesy”. 
 
Sołtys Zawad podziękowała za wyrównanie wjazdu na drogę powiatową w Zawadach i 
zasygnalizowała uzupełnienie ubytków w nawierzchni tej drogi /3 duże ubytki/. 
Pan Wójt wyjaśnił, że w poniedziałek zostanie przywieziony materiał i zostanie to uzupełnione.  
 
Sołtys Chrzczonowic zapytała, kto jest właścicielem drogi koło dawnej przetwórni w 
Chrzczonowicach? 
Pan Wójt wyjaśnił, że przedmiotowa droga należy do gminy. 
Sołtys zasygnalizowała konieczność uzupełnienia ubytków w nawierzchni przedmiotowej drogi. 
 
Radna Dorota Powązka  poprosiła o przedstawienie wysokości wydatków związanych z rozbudową 
szkoły. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to 212.458,05 zł w tym m.in.: zakup działki – 134.850 zł, sporządzenie 
aktu notarialnego - 2.491,75 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 71.340 zł,. Do tej 
kwoty należy jeszcze doliczyć 6 tys. zł za wykonanie analizy interesariuszy i zaplanowane 40 tys. zł na 
zmianę dokumentacji.  
Radna Teresa Pietrzak przyznała, że celowo powiedziała, że wydatkowano 100 tys. zł, żeby już dać 
spokój temu tematowi. 
Radna Dorota Powązka zauważyła, że te wydatkowane  pieniądze to nasz majątek i nie są one 
wyrzucone w błoto. 
Radny Zbigniew Pawlak zastrzegł, że tak nie powiedział. 
 
Radny Wiktor Machałowski zapytał o termin otwarcia wiaduktu w Nowym Wylezinie? 
Pan Wójt udzielił odpowiedzi, że w kwietniu br. otrzymaliśmy decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielającą PKP PLK S.A. pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
Będziemy musieli przejąć w utrzymanie drogi przy wiadukcie od kolei. Musimy się do tego rzeczowo i 
finansowo odnieść. 
 
Ad. 24 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXVII Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 15.30. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


