
Protokół z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 7 czerwca 2017 roku 

1 

 

P R O T O K Ó Ł XXIX/17 
 

z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 czerwca 2017 roku na Sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  14.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.30 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  14  
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych –  radny Cezary Żukowski przybył w trakcie punktu czwartego 
obrad, nieobecny był radny  Andrzej Oktabiańczuk - według załączonej listy obecności /załącznik nr 
1 do protokołu/. 
 
W sesji udział wzięli:  
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, 
Pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, 
Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego i Kierownik GZO w Kowiesach, 
Pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach. 
 
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Zuzanna Dudziak – Przewodniczący Rady Gminy, która serdecznie 
powitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.  Pani Przewodniczący przypomniała, że zwołanie 
sesji nadzwyczajnej jest spowodowane możliwością pozyskania środków z budżetu państwa na 
rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej w Kowiesach.  

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. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2017-2020.  
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 

 
Nikt nie wniósł o zmianę porządku obrad. 
 
Ad. 4 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  Gminy Kowiesy na 2017 rok.  
 
Na wstępie pan Wójt przypomniał, że jednym z celów jaki sobie postawiliśmy jest poprawa warunków 
nauki w szkole  podstawowej w Kowiesach, poruszył kwestię braku możliwości otrzymania na 
rozbudowę i przebudowę szkoły w Kowiesach dofinansowania ze środków RPO WŁ z uwagi na 
uwarunkowania demograficzne i budynek szkoły w Jeruzalu, oraz kwestię konieczności dostosowania 
projektu rozbudowy i przebudowy szkoły do założeń przeprowadzanej reformy oświatowej. Zgodnie z 
założeniami reformy w Kowiesach musi być pełna ośmioklasowa szkoła podstawowa. Pan Wójt 
wyjaśnił, że pojawiła się możliwość ubiegania się o środki finansowe na wskazane zadanie z rezerwy 
Ministerstwa Finansów /dofinansowanie do 80%/ ale warunkiem jest wykorzystanie tych środków do 
końca danego roku budżetowego. Całość rozbudowy i przebudowy szkoły to koszty łącznie z 
nadzorem 5.208.530,91 zł. Proponuje się na rok 2017 zaplanować I etap - rozbudowę (stan surowy 
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zamknięty) koszt według kosztorysu to kwota 998.008,73 zł, na rok 2018 II etap rozbudowy 
(wykończenie) koszt 2.890.523,38 zł, III etap w 2019 roku  – przebudowa istniejącego budynku, koszt 
1.319.998,80 zł. Przetarg ogłoszony zostanie na etap I i II czyli na rozbudowę na dwa lata w łącznej 
kwocie według kosztorysu 3.888.532,11 zł. Dlatego też w budżecie musimy mieć zabezpieczone 
środki na całe zadanie (z kredytu bankowego). Teraz możemy złożyć wniosek o dofinansowanie tego 
zadania z budżetu państwa w 80% ale tylko kosztów z roku 2017 czyli możemy się ubiegać o ok.800 
tys. zł, na kolejne lata też będziemy ponawiać wnioski o dofinansowanie tego zadania ze środków 
budżetu państwa. Ryzyko jest następujące -  jeżeli nie dostaniemy 800 tys. zł dotacji na ten rok to nie 
rozpoczynamy zadania, natomiast jeżeli dostaniemy środki na ten rok a w następnym nie dostaniemy 
to niestety ale będziemy musieli zaciągnąć kredyt w kwocie według kosztorysów ok. 2 mln 900 tys. zł 
na to zadanie i je dokończyć, ponieważ będziemy związani umową z wykonawcą. Jeżeli Państwo 
wyrazicie zgodę na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przy takich założeniach jak wskazano 
to w dniu jutrzejszym musi zostać do ŁUW w Łodzi złożony wniosek o jego dofinansowanie i 
rozpoczniemy przygotowania do postępowania przetargowego. 
 
Na obrady przybył radny Cezary Żukowski. 
 
Radny Zbigniew Pawlak wskazał, że możemy otrzymać 80% dofinansowania albo mniej.  
Przewodniczący Rady Gminy zauważyła, że powinniśmy zaryzykować i aplikować o środki.  
Radny Janusz Brzeziński wyraził wątpliwość, czy uda się zrealizować rozbudowę do końca roku – 
jest już czerwiec i  ileś czasu będzie trwało też postępowanie przetargowe. 
Pan Wójt wyjaśnił, że to właśnie ze względu na ograniczenie czasowe zdecydowaliśmy się po 
rozmowach z projektantem na podzielenie zadania na etapy i realizację rozbudowy w postaci 
postawienia budynku w stanie surowym w 2017 r. 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zauważył, że trudno będzie w środku sezonu wyłonić 
solidnego wykonawcę. 
Pani Sekretarz dodała, że jeżeli przeciągnęłaby się procedura przetargowa to można unieważnić 
postępowanie przetargowe.  
Radna Dorota Powązka opowiedziała się za realizacją przedmiotowej inwestycji z uwagi na trudne 
warunki nauki panujące w szkole. 
Radny Mieczysław Trukawka zapytał, czy dobrze zrozumiał, że jeżeli otrzymamy dofinansowanie w 
tym roku a na przyszły rok nie to musimy inwestycję zakończyć i trzeba będzie zaciągnąć kredyt? 
Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi twierdzącej.  
Radny stwierdził, że może w przyszłym roku pojawią się jeszcze inne źródła dofinansowania. 
Radny Andrzej Krajewski zapytał, czy modernizacja istniejącego budynku szkoły będzie prowadzona 
w trakcie roku szkolnego? 
Pani Przewodniczący Rady wskazała, że będzie wtedy już użytkowana część dobudowana. 
Pani Sekretarz przypomniała, że w dobudowywanym budynku nie będzie wystarczającej ilości klas.  
Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że w takim przypadku część dzieci zostanie przeniesiona do budynku 
szkoły w Jeruzalu /względy bezpieczeństwa/.  
Radny Janusz Brzeziński stwierdził, że nie można dopuścić się grzechu zaniechania i należy 
próbować pozyskać dofinansowanie.  
Stanowisko to podzieliła radna Barbara Białek.  
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o możliwości kredytowe gminy.  
Pani Skarbnik odpowiedziała, że poza szkołą mamy jeszcze dwa zadania zaplanowane z kredytu  na 
kolejne lata tj. wodociąg - udział własny 1 mln zł i droga Lisna- Paplinek- Chrzczonowice również 1 
mln zł. Tak więc dług może w najgorszym scenariuszu wynieść nawet powyżej 7 mln w roku 2019. 
Wskaźniki budżetowe pozwalają na zaciągnięcie takiego długu, według wyliczeń zawartych w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej możemy mieć takie zadłużenie, oczywiście spłata to okres długi (15 
lat) do roku 2032. 
Pani Przewodniczący Rady zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za realizacją przedmiotowej 
inwestycji z podziałem na przedstawione kolejno etapy? 
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 13 radnych głosowało za realizacją inwestycji, nikt 
nie głosował przeciw, radny Zbigniew Pawlak  wstrzymał się od głosu.   
W związku z powyższym pani Skarbnik wskazała, że zmiana budżetu dotyczy zwiększenia w roku 
2017 wydatków w kwocie 1 mln zł na rozbudowę szkoły podstawowej. Środki pochodzą z kredytu, w 
związku z tym zwiększa się deficyt budżetu i będzie wynosił 2.009.024 zł. 
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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.5 
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 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowiesy dokonuje się zmian w zakresie dostosowania 
planowanych wysokości budżetowych na rok 2017 według stanu budżetu na dzień 7 czerwca 2017 r., 
a ponadto w załączniku przedsięwzięć zmianie ulegają limity zobowiązań możliwych do zaciągnięcia 
przy realizacji zadań: 
- budowy sieci wodociągowej: dla roku 2017 – 60.000,00 zł, 2018 r.- 530.000,00 zł, 2019 r. – 
460.000,00 zł; 
- Przebudowy drogi gminnej Nr 115153E Lisna- Paplinek- Chrzczonowice: dla roku 2017 – 80.000 zł, 
2018 r. – 1.000.000 zł; 
- rozbudowy szkoły podstawowej w Kowiesach: dla roku 2017 – 1.040.000 zł, 2018 r. – 2.900.000; 
2019 r. – 1.320.000 zł. 
W związku ze zmianą ww. limitów zwiększa się przychody z tyt. kredytów i pożyczek: dla roku 2018 – 
4.134.726,00 zł, dla roku 2019 – 1.528.579,00 zł. Maksymalna kwota długu zakładana jest na rok 
2019 i planowana jest w wysokości 7.407.956,68 zł, ze spłatą do roku 2032.  
 
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. 6 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Radna Iza Wieczorek zapytała, czy w 2018 roku rozpocznie się realizacja ostatniego etapu 
wodociągowania? 
Pan Wójt wskazał, że czekamy na dofinansowanie ze środków unijnych.  
 
Nie zgłoszono więcej zapytań. 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pan Wójt poinformował, że na przebudowę nawierzchni drogi Chojnatka- Wymysłów udało się 
pozyskać dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego  w wysokości 71 tys. zł, natomiast powiat na 
inwestycję drogową przez Paplin otrzymał 253 tys. zł.  
 
Pani Przewodniczący Rady poinformowała o terminie sesji absolutoryjnej – 22 czerwca godz. 9.00. 
 
Ad. 8 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 

 
Zakończenie godz. 14.30. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
  
 
 


