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P R O T O K Ó Ł XXVIII/2017 
 

z XXVIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 maja 2017 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  11.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 12.40 
 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  13 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/ 
nieobecni byli: radny Bartłomiej Matysiak i radny Andrzej Oktabiańczuk, ponadto w sesji 
uczestniczyli: pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego i Kierownik GZO, asp. szt.  
Jarosław Małkus – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Bolimowie 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, 
Pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, 
Pani Janina Powązka – inspektor UG.  
 
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Zuzanna Dudziak – Przewodniczący Rady Gminy, która serdecznie 
powitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.   
   
Ad. 2 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdziła, iż dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ 
na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 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 analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kowiesy 

za 2016 rok.  
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Kowiesy do kategorii 
dróg gminnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej własność gminy z dotychczasowym dzierżawcą. 

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

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

2017-2020. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad. 
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Nikt  nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. 

Ad. 4 
 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 
2017 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. Protokół został przyjęty 13 głosami.  
 
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 

Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
 

1)   15.05. br. został podpisany akt notarialny dot. ustanowienia na czas oznaczony nieodpłatnej 
służebności gruntowej polegającej na odprowadzaniu rurociągiem wód popłucznych z SUW w 
Paplinie do stawu na dz. 397/7 w Paplinie. 

2) 23.05. br. zostało złożone powiadomienie do Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia 
procedury związanej z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie 
produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi 
/przymrozki, przezimowanie/. Wyznaczono termin na przyjmowanie wniosków od rolników od 
24.05.2017 r. do 09.06.2017 r. 

3) Otrzymaliśmy promesę z WFOŚ i GW na tegoroczny odbiór azbestu - wnioskowana kwota 
to 20.000 zł, dotacja  - 16.000 zł. 

4) Firma ROLBUD jest obecnie w trakcie realizacji umowy na dostawę i  rozłożenie destruktu 
oraz powierzchniowe utrwalanie. Zakończyła już rozkładanie destruktu w miejscowościach 
Wycinka Wolska i Pękoszew. Obecnie jest w trakcie przygotowania drogi pod powierzchniowe 
utrwalanie w miejscowościach Kowiesy i Franciszków. Jeśli pogoda pozwoli, prace zostaną 
wykonane do końca tygodnia. Łączny koszt wraz z dostawą destruktu - około 67.000 zł. 

5) 01.06. nastąpi otwarcie wiaduktu kolejowego w Nowym Wylezinie. Starostwo przejmuje w 
utrzymanie wiadukt, gmina drogi wokół.  

6) Realizowana jest budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie i Ulaskach. Termin 
zakończenia prac do 30 czerwca. 

7) Realizowana będzie budowa drogi gminnej Wymysłów-Chojnatka. Termin zakończenia prac 
do 30 czerwca. 

8) Do 31 sierpnia ma zostać zrealizowana wspólna z powiatem inwestycja przebudowy drogi w 
Paplinie. W dniu dzisiejszym będzie miało miejsce przekazanie placu budowy. 

9) Z uwagi na warunki pogodowe przesuwamy termin rozstrzygnięcia konkursu "Nasze 
sołectwo - czyste sołectwo" na czerwiec. 

10) Trwa ustalanie treści, liczby i miejsc posadowienia tabliczek kierunkowych z sołtysami. Aby 
wysłać zapytanie ofertowe musimy mieć rozpisane wszystkie miejscowości, stąd prośba do 
państwa sołtysów o zgłaszanie się do pracownika ds. gospodarki komunalnej w tej sprawie. 
  

 
Wyjazdy i spotkania:  

1) 05.04. – spotkanie w KM PSP w Skierniewicach. 
2) 10.04. – Zarząd Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
3) 24.04. – XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP w Toruniu. 
4) 26.04. – wyjazd do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie drogi Lisna-Paplinek-

Chrzczonowice. 
5) 28.04. – robocze spotkanie z Prezesami jednostek OSP z terenu gminy. 
6) 04.05. – spotkanie z Burmistrzem Mszczonowa. 
7) 15.05. – podpisanie aktu notarialnego w Rawie Mazowieckiej.  
8) 16.05. – obchody Dnia Strażaka w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach. 
9) 18.05. – wyjazd do Kuratorium Oświaty w Łodzi i do Wojewody Łódzkiego w sprawie 

przebudowy szkoły podstawowej. 
10) 22.05. - Zarząd Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.  
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Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji. Radni nie mieli żadnych pytań. 
 
Ad. 6 
W tym punkcie asp. szt. Jarosław Małkus przedstawił w formie prezentacji informację o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego KMP w Skierniewicach za 2016 rok zawierającą dane 
statystyczne dotyczące całego powiatu i poszczególnych gmin oraz działań prewencyjnych i 
profilaktycznych policji przeprowadzonych w 2016 roku. 
Radni nie mieli żadnych pytań do przedstawionej informacji. 
  
Ad. 7 
W tym punkcie pani Janina Powązka- inspektor UG przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu 
współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku. 
Radni nie mieli żadnych pytań do przedstawionego sprawozdania.  
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Kowiesy do 
kategorii dróg gminnych. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że przedmiotowa uchwała 
dotyczy drogi w Chełmcach, gdzie została w roku ubiegłym położona nakładka asfaltowa – nie na 
całym przebiegu droga ta ma kategorię drogi gminnej i drogi w Chrzczonowicach koło dawnej 
przetwórni – aby uzyskać pozytywną opinię co do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na ten teren z GDDKiA przedmiotowa droga musi posiadać kategorię drogi gminnej. 
Radny Janusz Brzeziński przypomniał, że w roku ubiegłym w Chełmcach nakładka asfaltowa  została 
położona na ponad 2 km odcinku drogi /choć początkowo miał to być tylko 1 km/ i poprosił o 
objaśnienie statusu przedmiotowej drogi – jeżeli nie jest w całości drogą z kategorią to jaką jest? 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że przedmiotowa droga dojazdowa stanowi 
własność gminy i nie w całym przebiegu została zaliczona do kategorii drogi gminnej.  
Pan Wójt dodał, że na położenie nakładki otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu urzędu 
marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól.  
Przystąpiono do odczytania projektu uchwały i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział 
wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od 
głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność gminy z dotychczasowym dzierżawcą. Pracownik ds. obsługi 
rady gminy i kadr wyjaśnił, że uchwała dotyczy działki nr 228 o pow. 1,13 ha w Jeruzalu.  
Przedmiotowa nieruchomość jest dzierżawiona przez osobę fizyczną, na podstawie umowy dzierżawy 
sporządzonej na okres do lat trzech. Dzierżawca wnioskuje o zawarcie kolejnej umowy. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której  przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość. 
Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 13 głosami. 
  
Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, jak poniżej: 
 zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 24.207 zł w tym : 

 z tytułu dotacji na podręczniki  – 203 zł, dotacji na dofin. USC- 354 zł 

 z tytułu otrzymania dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie usuwania azbestu – 16.000,00 zł, 

 otrzymania dotacji na zajęcia dzieci na basenie – 7.650 zł.  
Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 140.000 zł dotyczy zapewnienia środków własnych na 
remont budynku świetlicy w Starym Wylezinie. Jest możliwość dofinansowania tego zadania ze 
środków WFOŚ i GW. Wysokość dotacji to ok. 80 tys. zł. 
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Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała 
została podjęta 12 głosami. 
 
Ad. 11 
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 25.05..2017 r.  po zmianach. 
Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 13 głosami. 
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
  
Radny Andrzej Krajewski zapytał o postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej na 
przedsięwzięcie w Chrzczonowicach.  
Pan Wójt wyjaśnił, że w dniu 12.04.2017 r. otrzymaliśmy z Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
pismo, że firma wniosła skargę na decyzję organu II instancji do WSA w Łodzi. Akta sprawy zostały 
przesłane do SKO w dniu 19.04.2017 r.  
 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, czy zakończono prace wykonania drogi w Jeruzalu do gminnych 
działek? 
Pan Wójt udzielił odpowiedzi twierdzącej – droga została wykonana w roku ubiegłym. 
Radny wskazał na to, że w środku drogi pozostały karpy po usuniętych drzewach i że ma fotografie 
przedstawiające przedmiotową drogę. 
Pan Wójt poprosił radnego o przedstawienie dokumentacji fotograficznej pracownikowi urzędu ds. 
infrastruktury technicznej i wskazał, że usterki powinny zostać usunięte w ramach gwarancji. 
Radny zapytał także o zakres prac remontowych w świetlicy w Paplinie. Wykonane zostało malowanie 
a co z cieknącym dachem? 
Pan Wójt wyjaśnił, że to też zostanie poprawione. 
Radny zapytał, kto za to zapłaci?  
Pan Wójt wyjaśnił, że wysokość zabezpieczenia gwarancyjnego to 7 tys. zł. Wykonawca nie podjął się 
napraw więc w ramach wykonawstwa zastępczego dach będzie poprawiony. 
Radny Zbigniew Pawlak zauważył, że malowanie kosztowało 4 tys. zł i na poprawienie dachu 
zostanie zbyt mała kwota.   
Pan Wójt stwierdził, że nie stać nas na wymianę pokryć dachowych ani na świetlicy w Paplinie ani na 
świetlicy w Jeruzalu, gdzie też dach przecieka.  
Radny wskazał, że powinno się wymagać, żeby wykonawcy mieli pozawierane stosowne polisy 
ubezpieczeniowe i wskazał, że płyty warstwowe w świetlicy w Papinie zostały przewiercone na wylot i 
cieknie po śrubach. Da się to naprawić ale to kosztuje.  
Radny Zbigniew Pawlak zapytał następnie, dlaczego po wycofaniu się wykonawcy na budowę drogi 
Chojnatka-Wymysłów wybrano kolejnego oferenta a nie unieważniono postępowania przetargowego? 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w takiej sytuacji zamawiający 
wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert mieszczącą się w wartości kosztorysowej 
zadania. 
Pan Wójt przypomniał, że wykonawca, który się wycofał stracił wpłacone wadium w wysokości 8 tys. 
zł. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, czy kosztorysant w kwietniu wycenił naprawę dachu na urzędzie 
gminy w związku z planowanym założeniem fotowoltaiki? 
Pan Wójt wyjaśnił, że pokrycie dachowe nie będzie wymieniane, jedynie więźba dachowa zostanie 
zabezpieczona konserwantem.  
 
Ad.13 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  
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Pan Leszek Bar - przedstawiciel  Ubezpieczeń Pocztowych, wyjaśnił czym są dotowane 
ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz przedstawił ofertę towarzystwa 
ubezpieczeniowego. Radni i sołtysi otrzymali ulotki informacyjne dotyczące przedmiotowych 
ubezpieczeń.  
 
Sołtys Wycinki Wolskiej zapytał o ostatni etap zwodociągowania gminy.  
Pan Wójt wskazał, że w przeciągu dwóch lat nie wybuduje się 33 km sieci i wyjaśnił, że został złożony 
do urzędu marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW, złożono 131 
wniosków, jesteśmy na 70 pozycji. 83 wnioski będą oceniane. Czekamy na rozstrzygnięcia 
poprzetargowe. W tym roku będą podpisywane akty notarialne ustanawiające na rzecz gminy 
służebności przesyłu /ponad 100 aktów/, pierwsze 50 zostanie podpisane do końca czerwca, kolejne 
w III kwartale br. 
 
Sołtys Zawad zasygnalizowała konieczność poprawienia poboczy, wycięcia zakrzaczeń i wykoszenia 
rowów przy drodze powiatowej w Zawadach w stronę Ulasek. 
Pani Ewa Pawlak - Radna Powiatu Skierniewickiego zapewniła, że zostanie to przekazane 
Wydziałowi Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Następnie pani Ewa Pawlak 
poinformowała, że realizacja inwestycji przebudowy drogi powiatowej w Paplinie potrwa 3 miesiące 
/jest to prawie 3 km odcinek drogi/ stąd prośba do mieszkańców  o wyrozumiałość w przypadku 
utrudnień. Wszelkie krytyczne uwagi prosimy przekazywać do gminy lub bezpośrednio do Wydziału 
Dróg w starostwie. Koszt inwestycji to prawie 2 mln 200 tys. zł, nasz udział to 400 tys. zł, co stanowi 
18%. Podziękowania należą się panu Wójtowi za inicjatywę kwotowego udziału gminy w tej inwestycji i 
Radzie Gminy za podjęcie stosownej uchwały. 
 
Sołtys Kowies i Wymysłowa zasygnalizował konieczność uzupełnienia ubytków w drodze przez wieś 
Wymysłów /trudności z przejechaniem/. 
Pan Wójt zapewnił, że pracownik urzędu ds. infrastruktury technicznej dokona lustracji przedmiotowej 
drogi i robotnicy gospodarczy zniwelują ubytki.  
 
Sołtys Zawad zapytała, czy droga w tej miejscowości między lasami zostanie poprawiona? 
Pan Wójt wyjaśnił, że przewidziane jest profilowanie drogi równiarką.  
 
Pan Jacek Ossowicz – przedstawiciel IRWŁ,  poinformował, że jak w latach poprzednich izba rolnicza 
będzie organizowała wakacyjne wyjazdy kolonijne dla dzieci rolników /wyjazdy na turnusy 
dwutygodniowe w góry i nad morze, koszt 330 zł od osoby bez kosztów transportu/ – więcej informacji 
na ten temat zostanie przekazane w najbliższym czasie.  
Pan Jacek Ossowicz nadmienił, że IRWŁ będzie występować do wojewody by szacowane były 
również szkody w środkach trwałych /skutki przezimowania/. 
Przedstawiciel IRWŁ przypomniał także o obowiązku atestowania opryskiwaczy herbicydowych o poj. 
zbiornika powyżej 30 litrów.  
 
Sołtysi otrzymali informację dot. terminu składania wniosków o szacowanie strat w gospodarstwach 
rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi do rozpowszechnienia wśród 
mieszkańców. 
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXVIII Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 12.40. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


