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P R O T O K Ó Ł XXX/2017 
 

z XXX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 czerwca 2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
 
Początek Sesji godzina  9.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 10.00 
 

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 Janusz Brzeziński i radny Andrzej Oktabiańczuk, ponadto w sesji 
uczestniczyli: pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego i Kierownik GZO w Kowiesach 
oraz sołtysi - zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji udział wzięli: 
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Teresa Słoma – Sekretarz 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 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 protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu na 2016 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Kowiesy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 
stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad. 
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Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, który wniósł 
o rozszerzenie porządku obrad i dodanie po punkcie 11 punktu 12 w brzmieniu: 
„12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy.” Przedmiotem uchwały są obszary 
obejmujące fragmenty wsi Wola Pękoszewską, Paplin, Wymysłów, Ulaski i Zawady.   
 
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 
13 radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 13 głosami.  
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu na 2016 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Kowiesy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 
stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 4 
 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołów z XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 25 
maja 2017 r. i XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 7 czerwca 2017 r.  
Z uwagi na fakt, iż protokoły były przesłane w materiałach treści protokołów nie odczytywano. Przy 
braku uwag do protokołu z XXVIII 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.  
Przy braku uwag do protokołu z XXIX Nadzwyczajnej 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)  W terminie 24.05.2017 r. – 09.06.2017 r. były przyjmowane wnioski o szacowanie szkód w 

gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 
łącznie przyjęto ponad 380 wniosków. Gminna komisja ds. szacowania szkód rozpocznie 
prace w terenie od 26.06. 

2) Od 05.06. br jest już oddany do użytku wiadukt kolejowy w Nowym Wylezinie. 
3) Rozpoczęła się realizacja inwestycji przebudowy drogi powiatowej w Paplinie. 
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4) Realizacja przebudowy drogi Chojnatka-Wymysłów rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. 
Opóźnienie wynika z faktu realizowania przez wykonawcę innych inwestycji drogowych.  

5) Realizowana jest budowa oświetlenia ulicznego w Ulaskach i na Wędrogowie.   
6) Inwestor ze Chrzczonowic wystąpił do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach o udzielenie 

zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości o nr 86/3 i 88 w Chrzczonowicach 
/odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne/. Państwu radnym powyższa sprawa została 
przedstawiona na wczorajszym posiedzeniu komisji. 
  

 
Wyjazdy i spotkania:  

1) 29.05. – obchody Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim. 
2) 30.05. –  XXXIX uroczysta sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego z okazji Dnia Samorządu 

Terytorialnego. 
3) 08.06. – spotkanie z Wojewodą Łódzkim. 
4) 19.06. – spotkanie z komornikiem działającym przy SR w Rawie Maz. dot. działań 

windykacyjnych w stosunku do GS „Samopomoc Chłopska” w Kowiesach. 
  
Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji. Radni nie mieli żadnych pytań. 
 
  
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.   
 
Pani Przewodniczący Rady Gminy poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego gminy. 
 
Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe, jak poniżej.   
 

1.  Bilans z wykonania budżetu Gminy Kowiesy. 
Aktywa według stanu na dzień 31.12.2016 rok wynoszą 528.387,33 zł, na co składają się: 
Środki pieniężne budżetu w kwocie 497.441,03 zł oraz należności do budżetów w łącznej kwocie 
30.946,30 zł (należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 
29.580,00 zł, w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 249,29 zł oraz podatkach i 
opłatach skarbowych w kwocie 1.117,00 zł). 
Pasywa według stanu na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 528.387,33 zł, na co składają się 
zobowiązania długoterminowe (z tytułu pożyczek i kredytów) w kwocie 1.260.150,47 zł, zobowiązania 
wobec budżetów w kwocie 312,42 (niewykorzystana dotacja z roku 2016, do zwrotu do budżetu 
państwa) nadwyżka z wykonania budżetu za rok 2016 w kwocie 362.080,54 zł, skumulowany deficyt 
budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.260.149,10 zł oraz inne pasywa (subwencja oświatowa otrzymana 
w miesiącu grudniu 2016 na miesiąc styczeń 2017 r.) w kwocie 165.993,00 zł. 

2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Kowiesy. 
Bilans ten obejmuje pięć bilansów jednostkowych: bilans Urzędu Gminy, bilans Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, bilans szkoły podstawowej, bilans gimnazjum oraz bilans Gminnego Zespołu 
Oświaty. 
Suma bilansowa po stronie aktywów według stanu na dzień 31.12.206 rok zamyka się kwotą 
24.782.655,59 zł, na którą składają się: 
- środki trwałe w kwocie netto (tj. po odjęciu amortyzacji) 23.152.279,55 zł, wartość inwestycji 
rozpoczętych 412.814,47 zł, udziały w Banku Spółdzielczym na kwotę 3.000, zł, zapasy materiałów 
(paliwo i opał) 31.595,36 zł, należności z tytułu dostaw i usług 53.197,69 zł, należności od budżetów 
12.677,35 zł (udziały w podatkach i opłatach skarbowych), pozostałe należności 1.051.548,45 zł ( 
należności z tytułu zaległych podatków, wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) środki 
pieniężne na rachunkach bankowych 65.542,72 zł (środki ZFŚS i sum depozytowych). 
Suma bilansowa po stronie pasywów według stanu na dzień 31.12.2016 rok zamyka się kwotą 
24.782.655,59 zł, na którą składają się: 
- fundusz jednostek 21.966.610,43 zł, w tym: wynik finansowy netto za rok 2016 w kwocie 
1.963.547,23 zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 32.242,04 zł, zobowiązania wobec 
budżetów 398.253,04 zł (naliczone zobowiązania do budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych), 
zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych 44.135,18 zł (naliczone składki ZUS od 
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dodatkowego wynagrodzenia za 2016r.), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 234.555,41 zł (naliczona 
trzynastka za 2016 r.), pozostałe zobowiązania 5.131,53 zł, sumy obce – zabezpieczenie wykonania 
umów 47.546,17 zł, ZFŚS 66.802,56 zł, rozliczenia między okresowe przychodów – 23.832,00 zł. 

3. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych. 
Sprawozdanie to obrazuje zmiany jakie miały wpływ na fundusze jednostek w okresie od  1 stycznia 
do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
Na zwiększenie funduszu w roku 2016 miały wpływ: 
- zysk bilansowy za rok 2016 w kwocie 1.963.547,23 zł, zrealizowane wydatki budżetowe za rok 2016 
w kwocie 12.548.808,90 zł, środki na inwestycje  w kwocie 2.371.144,98 zł. 
Na zmniejszenie funduszu jednostek miały wpływ: 
- zrealizowane dochody budżetowe przez jednostki budżetowe 12.910.889,44 zł, dotacje i środki na 
inwestycje 2.984.444,65 zł, wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 
12.970,20 zł, inne zmniejszenia 42,00 zł. 
Po uwzględnieniu powyższych zmian fundusze jednostek na dzień 31.12.2016 r. wynosiły łącznie 
23.930.157,66 zł. 

4. Zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych. 
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat za 2016 rok wynosiły 11.826.042,90 zł, w tym ze 
sprzedaży 344.985,25 zł (sprzedaż wody, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych) oraz pozostałe 
dochody budżetowe 11.481.057,65 zł. 
Koszty działalności operacyjnej to kwota 10.728.908,38 zł, w tym: amortyzacja 1.168.687,40 zł, 
zużycie materiałów i energii 859.412,52 zł, usługi obce 1.153.838,23 zł, podatki i opłaty 442.765,58 zł, 
wynagrodzenia 2.975.573,80 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 
846.754,24 zł, pozostałe koszty rodzajowe 166.763,72 zł oraz inne świadczenia finansowane z 
budżetu 3.115.121,89 zł (głównie zasiłki wypłacane przez GOPS). Zysk z działalności podstawowej 
wyniósł 1.097.134,52 zł. Pozostałe przychody operacyjne to zysk ze zbycia środków trwałych w 
kwocie 315.147,77 zł i inne przychody operacyjne w kwocie 756.838,40 zł (darowizny). Natomiast 
pozostałe koszty operacyjne to kwota 136.842,64 zł. Przychody finansowe jednostek to kwota 
4.896,46 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych), natomiast koszty finansowe to kwota 
73.627,28 zł. Zysk netto jednostek wyniósł 1.963.547,23 zł. 
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i nie mieli żadnych pytań co do przedstawionego sprawozdania 
finansowego. 
 
Następnie pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, jak 
poniżej.  
 
Budżet Gminy Kowiesy na 2016 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą 
Rady Gminy Kowiesy Nr XIII/85/15. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 
8.385.367,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan 
dochodów po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wynosił 12.902.895,05 zł, wykonanie zaś 
wynosiło 12.910.889,44 zł, tj. 100,1%. 
Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 9.378.367,00 zł, po zmianach na dzień 
31.12.2016 roku wynosił 12.902.895,05 zł, natomiast wykonanie wynosiło 12.548.808,90 zł, 
co stanowi 97,3%. 
Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 
362.080,54 zł. 

W roku budżetowym 2016 zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytu w kwocie 

161.790,00 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu spłat kredytów i pożyczek. 

DOCHODY BUDŻETU 
Roczny plan dochodów został wykonany w 100,1%, z czego dochody własne wykonano w 
100,4%, dotacje w 99,7%, subwencje w  100,0%. 
W strukturze wykonania budżetu gminy w 2016 roku dochody własne stanowiły  38%, 
subwencje 26%, dotacje - 36%. 
 
Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 4.902.265,97 zł i dotyczyły: 
 
PODATKÓW – 3.041.128,25 zł, w tym m.in.: 
- podatek od nieruchomości – 1.303.389,25 zł, 
- podatek rolny – 520.931,27 zł, 
- udziały w podatkach dochodowych: 
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- od osób fizycznych w kwocie 977.206,00 zł, 
- od osób prawnych w kwocie 5.559,35 zł,  

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 64.404,00 zł. 
 

 
OPŁAT – 344.718,25 zł, w tym m.in.: 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 36.074,62 zł, 
- wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców – 248.182,22 zł, 
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 27.806,89 zł. 

 
DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY – 445.886,26 zł, w tym m.in.: 
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności– 302.168,77,00 zł, 
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów– 140.286,36 zł. 

 
WPŁYWÓW Z USŁUG – 272.034,76 zł w tym m.in.: 
- sprzedaż wody – 201.023,56 zł. 
 
ODSETEK – 36.540,54 zł 

  
WPŁYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 13.718,54 zł 
 
ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWEJ W ZAWADACH w kwocie 
748.239,37 zł (darowizna firmy na budowę drogi). 
 
Dotacje ogółem wpłynęły do budżetu w wysokości 4.659.927,47 zł. 
 
Z tego kwota 3.279.703,08  zł, dotyczyła dotacji na zadania zlecone gminie, m.in: 
- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 254.802,61 zł, 
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – 31.292,50 zł, 
- Pomoc Społeczna – 2.965.835,10 zł, z tego m.in.: 
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.128.330,48 zł, 

- świadczenie wychowawcze – 1.822.312,82. 
 
Dotacje  celowe otrzymane   na    realizację    zadań   własnych   w   wysokości    395.446,39 zł,   z 
przeznaczeniem na m.in.: 
- wypłaty zasiłków okresowych – 6.232,00 zł, 
- wypłaty zasiłków stałych – 97.948,00 zł, 
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 35.752,00 zł, 
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" w kwocie 30.621,00 zł, 
- dofinansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego– 115.080,00 zł, 
- zwrot części wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego – 74.959,44 zł. 

 
Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie budżetu w wysokości 984.778 zł w postaci: 
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie  191.550,00 zł na przebudowę drogi w 

Chełmcach,  
- dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

w kwocie 728.236,00 zł na rozbudowę drogi w Zawadach, 
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup torby medycznej dla OSP Lisna – 

5.400,00 zł, 
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na  zadanie usuwania azbestu w kwocie 17.006 zł, 
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na  dofinansowanie  zadania pn. ,,Utworzenie pracowni 

przyrodniczej w szkole podstawowej w Kowiesach” w kwocie 34.941 zł, 
- dotacji z Funduszu Rozwoju Sportu na wyjazdy dzieci na basen w kwocie 7.645,00 zł. 

 
Subwencje stanowiły 26% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 3.348.696,00 zł. 
Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to: 

- subwencja oświatowa 2.153.823,00 zł, 
- subwencja wyrównawcza 1.194.873,00 zł. 
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 WYDATKI BUDŻETU 
Roczny plan wydatków został wykonany w 97,3% tj. w kwocie 12.548.808,90 zł, z tego na 
wydatki inwestycyjne przypadło 2.392.384,98 zł, tj. 19,1 % ogólnych wydatków budżetu, 
natomiast na wydatki bieżące 10.156.423,92 zł, tj. 80,99 % ogólnych wydatków.  
Ponadto w ogólnej kwocie wydatków 199.101,61 zł to wysokość środków wydatkowanych w ramach 
funduszu sołeckiego. 
 
Następnie pani Skarbnik omówiła realizacje wydatków w wybranych działach, jak poniżej. 
 
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Plan 345.292,61 zł, wykonanie 335.555,35 zł (97,2%). 

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła: 
- zadań inwestycyjnych – 70.557,62 zł   

-   zadań bieżących – 264.997,73 zł, takich jak: odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb 
Rolniczych – 10.195,12 zł, wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej –  
254.802,61 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa).  
 

 
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ  Plan 
137.345,00 zł, wykonanie 132.479,47 zł (96,5%) 
Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.200,00 zł dotyczyły zakupu kondensatora energii do SUW, 
natomiast  poniesione  w  tym  dziale wydatki bieżące w łącznej kwocie 128.279,47 zł i dotyczyły 
kosztów produkcji wody. 
 
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Plan 2.639.421,44 zł wykonanie 2.570.928,85 zł (97,4%) 
Dział ten obejmuje zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, zarówno bieżących remontów 
jak i zadań inwestycyjnych.   
Na   zadania   inwestycyjne   z   zaplanowanej   kwoty   2.216.476,00 zł,   wydatkowano   
2.183.428,03 zł.   
W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 387.500,82 zł, z czego na 
wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypadło 68.920,92 zł, na wydatki z zakresu 
BHP dla pracowników drogowych – 1.461,34 zł, natomiast pozostała kwota 317.118,56 zł,  
dotyczyła m.in.: 
- remontu dróg gminnych destruktem – 108.137,91 zł   
- remontu dróg gminnych tłuczniem – 126.075,00   
- równania i profilowania dróg gminnych – 1.538,73 zł, 
- odwodnienia drogi w Budach Chojnackich – 6.908,91 zł   
- profilowanie rowów w Nowym Wylezinie – 14.863,57 zł,  
- poszerzenie drogi w Starym Wylezinie  – 3.000,01 zł,  
- zakup kruszywa – 6.396,00 zł, 
- remontu dróg emulsją kationową – 18.439,00 zł, 
- utrzymania ciągnika: zakup paliwa, remonty, części i ubezpieczenie ciągnika – 13.837,20 zł. 

 

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Plan 435.830,00 zł, wykonanie 414.999,38 zł (95,2%) 
Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. 
Wydatki  inwestycyjne  w   tym  dziale   wynosiły 41.147,33 zł. 
Natomiast wydatki bieżące wynosiły 373.852,05 zł i dotyczyły: 
- podatku od nieruchomości od budowli i budynków gminnych podlegających opodatkowaniu 

tym podatkiem (sieci wodociągowe, budynki OSP, boisko sportowe) – 155.657,00 zł, 
- utrzymania obiektu Ośrodka zdrowia – 40.326,29 zł,  
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Jeruzalu – 13.396,72 zł, 
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Paplinie – 13.490,82 zł, 
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 15.494,61 zł, 
- utrzymania świetlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli – 8.289,18 zł, 
- utrzymania budynku szkoły w Turowej Woli – 19.321,78 zł, 
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-    utrzymania świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie – 2.125,97 zł,  
-    utrzymania zabudowań w Wędrogowie – 22.994,50 zł,  
-    utrzymania budynku socjalnego w Lisnej – 1.899,50 zł,  
-    utrzymania budynku biblioteki – 6.377,31 zł. 
 
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
Plan 21.200,00 zł, wykonanie 17.370,00 zł (81,9%) 
Wydatki  tego  działu  dotyczyły  m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy. 
 
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Plan 1.420.464,00 zł, wykonanie 1.384.187,17 zł (97,4%) 
Dział administracji obejmuje następujące rozdziały: 
Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i USC. Zatrudnienie 
wynosi 1 i 1/8 etatu a wynagrodzenie i pochodne w 2016 roku wynosiły 76.574,13 zł oraz 
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.122,11 zł. 
Rada  Gminy -  poniesione wydatki wynosiły 49.965,66 zł (w tym diety 35.600,15 zł i ryczałt 
Przewodniczącej Rady Gminy w kwocie 12.000,00 zł). 
Urząd Gminy – wykonanie wydatków bieżących to kwota 1.098.691,46 zł. 
Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 22.427,41 
zł, w tym wydawanie gminnego kwartalnika – 13.717,04 zł. 
 
Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 124.406,40 zł i dotyczyła  
m.in.:  
- wynagrodzenia za inkaso podatków – 38.978,00 zł, 
- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – 17.280,00 zł, 

- składki na rzecz Stowarzyszenia Kraina Rawki w kwocie 30.000,00 zł. 

 
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Plan 168.174,00 zł, wykonanie 127.415,29 zł (75,8%)  

W ramach tego działu wydatkowano środki na : 
Jednostki  Terenowe   Policji  —  zakupiono  paliwo   do   służbowego   samochodu  policyjnego 
Posterunku Policji obsługującego teren gminy Kowiesy na kwotę 3.401,10 zł. 
Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy,  a na ich 
działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości 116.065,71 zł, w tym dotacje na zakupy 
inwestycyjne w kwocie 16.034,00 zł.  
Pozostałe wydatki w kwocie 100.031,71 zł, dotyczyły m.in.: 
- przekazania dotacji dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia  - 

31.030,00 zł. 
Obrona cywilna  to wydatki w kwocie 1.500,00 zł pochodzące ze środków dotacji z budżetu 
państwa (zakupiono wyposażenie magazynu OC).  
Pozostała działalność to wydatki na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej na którą wydatkowano w roku 2016 – 1.049,48 zł.  
Ponadto zakupiono ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi torbę 
medyczną dla OSP Lisna - 5.400,00 zł. 
 
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
Plan 40.000,00 zł, wykonanie 32.974,72 zł (82,4%) 
W dziale tym ewidencjonowane były koszty obsługi zobowiązań Gminy z tytułu pożyczek i 
kredytów. 
 
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 
Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 12.000,00 zł. 
 
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Plan 3.147.043,00 zł, wykonanie 3.078.878,33 zł (97,8%)  
Wydatki majątkowe to kwota 16.000,00 zł, natomiast bieżące wynosiły 3.062.878,33 zł. Wkład własny 
gminy przy finansowaniu zadań oświatowych to kwota 727.512,77 zł. 
Wydatki na szkoły podstawowe wynosiły 1.387.671,62 zł, oddziały przedszkolne 133.328,14 zł, 
przedszkola (dotacje) – 70.799,35 zł, inne formy wychowania przedszkolnego (dotacje) – 94.054,62 zł, 
gimnazja  717.904,58 zł, dowóz uczniów – 193.189,32 zł, GZO- 176.332,57 zł, dokształcanie 
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nauczycieli – 7.565,00 zł, stołówka przy gimnazjum – 115.066,04 zł, realizacja zadań 
wspomagających – 76.220,00 zł pozostała działalność oświaty – 90.747,09 zł ( w tym: urządzenie 
Eko-pracowni przy szkole podstawowej – 41.872,06 zł oraz 16.639,31 zł zajęcia dzieci na basenie). 
 
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 
Plan 3.500.539,00 zł, wykonanie 3.467.253,16 zł (99,0 %), przy udziale środków w formie dotacji z 
budżetu państwa w kwocie 3.144.986,04 zł i budżetu gminy w wysokości 322.267,12 zł. 
W ramach pomocy społecznej realizowano m.in.        
− opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych- 3.960,00 zł (100 % środków z budżetu 

gminy), 
− świadczenia wychowawcze - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji 

budżetu państwa- wypłacono świadczenia wychowawcze o wartości  1.786.581,20 zł,  koszt 
obsługi realizacji świadczeń wyniósł 35.731,62 zł   

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 1.161.439,41 zł,  

- zasiłki okresowe – wypłacono świadczenia na kwotę 6.232,00 zł (finansowane z dotacji budżetu 
państwa), 

- zasiłki stałe – 97.948,00 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa), 
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej – 

łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę 8.597,94 zł (finansowane z dotacji budżetu 
państwa), 

− zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 15.613,69 zł, 
− wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi na kwotę 2.436,00zł w 100% 

pochodziły z dotacji budżetu państwa 
− działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za  2016  rok  kosztowała  192.310,87 zł  
− usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki przez jedną opiekunkę 

kosztowały 39.188,86 zł i sfinansowane były w 100 % ze środków własnych, 
− pozostała działalność: 

− realizacja programu pn. ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na który wydatkowano 
45.621,00 zł, z czego 67,12 % pochodziło ze środków budżetu państwa a 32,88 % ze 
środków własnych budżetu gminy, 

− opłata za pobyt dwójki podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej -  58.802,67 zł (w 100% 
środków własnych budżetu gminy), 

− obsługa zadania karta dużej rodziny w kwocie 80,40 zł (w 100 % ze środków dotacji budżetu 
państwa). 

 

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Plan 746.607,00 zł, wykonanie 701.700,49 zł (94,0%). 
Wydatki inwestycyjne w wysokości 55.618,00 zł, dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego i 
wykonania projektu na budowę oświetlenia ulicznego, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym 
dziale dotyczyły m.in.: 

 gospodarki odpadami –wydatkowano 272.124,77 zł na wywóz odpadów komunalnych od 
mieszkańców oraz utrzymanie punktu odbioru odpadów; 

 zadań bieżących w zakresie  oświetlenia ulic, na które wydatkowano kwotę 64.266,74 zł 
(wydatki te dotyczyły głównie opłaty za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji  i 
naprawy punktów świetlnych); 

 opłaty za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia drogi ekspresowej S-8, na 
odcinku przebiegającym przez teren Gminy Kowiesy - 242.829,87 zł z tytułu kosztów 
poniesionych na finansowanie przedmiotowego oświetlenia, wyznaczając termin zapłaty 
należności głównej do dnia 29.02.2016 r. (zobowiązanie to zostało uregulowane w dniu 17 
lutego 2016 r.). Jednocześnie GDDKiA, nie przychyliła się do prośby Wójta gminy Kowiesy o 
nie dochodzenie odsetek od powyższego. W dniu 25 lutego 2016 r. GDDKiA obciążyła Gminę 
Kowiesy notą odsetkową na kwotę 17.516,61 zł (odsetki zostały uregulowane przelewem 
bankowym w dniu 3 marca 2016r.). 

 
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Plan 190.000,00 zł, wykonanie 190.000,00 zł (100,0%) 
Działalność kultury dotyczyła prowadzenia bibliotek w Kowiesach i filii w Woli Pękoszewskiej, które 
działają jako samorządowa Instytucja Kultury i na swoją działalność otrzymały dotacje z budżetu 
gminy w kwocie 190.000,00 zł. 
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Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA 
Plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł (100,0%) 
Wydatki działu kultury fizycznej przeznaczone były na udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć z 
zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotację po przeprowadzeniu konkursu, otrzymał klub sportowy 
MUSKADOR z Woli Pękoszewskiej – 16.000,00 zł. 
 
  WYDATKI INWESTYCYJNE 
W budżecie roku 2016 na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz udzielenie dotacji na zakupy 
inwestycyjne wydatkowano 2.392.384,98 zł. 

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie: 
infrastruktury wodnej - poniesiono 70.557,62 zł  : 
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka 

Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach 
miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna (przygotowanie inwestycji - wykonanie 
dokumentacji projektowej)– 70.557,62 zł,  

dostarczania wody - poniesiono 4.200 zł na  zakup kondensatora energii do SUW Paplin, 
infrastruktury drogowej - poniesiono 2.183.428,03 zł : 
- rozbudowa drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej w Zawadach – 1.467.880,79 zł, 
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 115165E w Chełmcach - wykonanie nakładki asfaltowej 

– 565.624,12 zł, 
- przebudowa dróg gminnych w Chrzczonowicach nr 115158E i nr ewid.174/2  (wykonanie rowów) 

– 42.681,00 zł, 
- przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice (wykonanie 

dokumentacji projektowej)– 40.123,00 zł, 
- remont drogi gminnej na dz. Ew. nr 275.6 w Jeruzalu – 19.680,00 zł, 
- budowa zjazdu z drogi nr 70 na drogę gminną w miejscowości Wola Pękoszewska– 19.750,12 zł, 
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chojnatce (wykonanie projektu) – 5.004,00 zł, 
- zakup przyczepy do ciągnika – 17.835,00 zł, 
- zakup wiaty przystankowej zamontowanej przy drodze w Kowiesach – 4.850,00 zł, 
gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 41.147,33 zł: 
- przebudowa strażnicy OSP w Lisnej na potrzeby świetlicy wiejskiej (przygotowanie dokumentacji)  

– 18.465,80 zł, 
- remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie (przygotowanie dokumentacji) – 1.281,66 

zł,   
- wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem OSP wraz z bramą wjazdową w Paplinie – 4.261,95 

zł (ze środków funduszu sołeckiego), 
- doposażenie placu zabaw w Nowym Wylezinie – 7.999,92 zł (ze środków funduszu sołeckiego), 
- utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy w Turowej Woli – 9.138,00 zł (ze środków funduszu 

sołeckiego), 
ochrony przeciwpożarowej 21.034,00 zł: 
− dotacja dla jednostki OSP na zakup sprzętu – 16.034,00 zł, 
− zakup torby medycznej dla OSP Lisna - 5.400 zł, 
oświaty i wychowania – 16.000,00 zł: 
- wykonanie analizy interesariuszy do wniosku o dofinansowanie rozbudowy szkoły podstawowej w 

Kowiesach – 6.000,00 zł, 
- wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Kowiesach – 10.000,00 zł, 
oświetlenia dróg 55.618,00 zł: 
− budowa oświetlenia ulicznego w Chrzczonowicach – 45.018,00 zł, 
− wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Wędrogowie – 4.000,00 zł,  
− wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Ulaskach – 6.600,00 zł, 

 
Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 1.260.150,47 zł, natomiast 
łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2016 r. wynosiła 564.361,31 zł. 
Poziom długu na dzień 31.12.2016 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 9,76 %. 
 
Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostały środki finansowe w następującej 
wysokości: 

- rachunek budżetu gminy – 497.441,03 zł,  w tym subwencja oświatowa na styczeń 2017 roku  – 
165.993,00 zł, 
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- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 753,45 zł, 
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej – 9.694,12 zł, 
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Gimnazjum – 7.548,98 zł, 
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 47.544,27 zł. 

 
Do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu na 2016 rok radni nie wnieśli żadnych uwag.  
  
Pani Przewodniczący Rady Gminy odczytała Uchwalę Nr III/71/2017 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2017 roku  w sprawie opinii dotyczącej 
sprawozdania Wójta Gminy Kowiesy z wykonania budżetu za 2016 rok. 
 
Pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego, jak poniżej. 
 

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto na 
dzień 31.12.2016 r. w wysokości  32.613.990,69 zł. 

Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 
r. , miały wpływ: 
− rozbudowa drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej w Zawadach – 1.467.880,79 zł, 
− przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chełmcach –  565.687,12 zł, 
− przebudowa dróg gminnych w Chrzczonowicach (wykonanie rowów) –    42.681,00 zł, 
− remont drogi gminnej na dz. Ew. nr 275.6 w Jeruzalu – 19.680,00 zł, 
− budowa zjazdu z drogi nr 70 na drogę gminną w miejscowości Wola Pękoszewska– 20.750,12 zł, 
− zakup przyczepy do ciągnika – 17.835,00 zł, 
− zakup wiaty przystankowej zamontowanej przy drodze w Kowiesach – 4.850 zł, 
− doposażenie placu zabaw w Nowym Wylezinie – 7.999,92 zł, 
− utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy w Turowej Woli – 9.138,00 zł 
− budowa oświetlenia ulicznego w Chrzczonowicach – 51.070,89 zł, 
− zakup kondensatora energii do SUW Paplin – 4.200,00 zł, 

- zakup projektora multimedialnego – 4.218,90 zł, 
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem strażnicy w Woli Pękoszewskiej – 41.261,80 zł, 
- sprzedaż kontenera mieszkalnego – 15.672,00 zł, 
- likwidacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w UG – 2.999,00 zł,  
- likwidacja programów komputerowych szkół – 1.836,46 zł. 
 
Radni nie mieli żadnych uwag ani pytań do przedstawionego sprawozdania.  
 
Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i głosowania. W 
głosowaniu jawnym nad projektem uchwały 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.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu na 2016 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy oddała głos pani Dorocie Powązka - Przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej, która przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej Gminy Kowiesy wyrażone w formie 
wniosku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2016 oraz absolutorium dla Wójta Gminy, 
podjęte  na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wskazała, że 
3 członków Komisji Rewizyjnej wyraziło pozytywną opinię o realizacji budżetu za 2016 rok i  3 głosami 
za i jednym przeciwko /radnego Zbigniewa Pawlak/ stawia wniosek o przyjęcie sprawozdania 
finansowego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy. 
 
Pani Przewodniczący zapoznała radnych z Uchwałą Nr III/129/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z 5 czerwca 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Kowiesy w sprawie absolutorium za 2016 rok. 
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Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok. Pani Przewodniczący Rady przypomniała, że zgodnie 
z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium jest 
jawne i uchwałę tę rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, 
czyli przynajmniej 8 głosami za. 
W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem 
uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi  Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok została podjęta 13 głosami za, 
tj. bezwzględną większością głosów. 
 
Pani Przewodnicząca pogratulowała panu Wójtowi uzyskania absolutorium.   
Pan Wójt podziękował radzie za udzielenie absolutorium. 
 
Ad. 8. 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Kowiesy. Pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO w Kowiesach wyjaśniła, że 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określony został w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela, natomiast pensum nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 
zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę określa Rada Gminy na podstawie art. 42 
ust. 7 pkt 3 cyt. ustawy. W związku z tym, że w ustawie nie jest określona tygodniowa liczba godzin 
dla nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych, a od roku szkolnego 2017/2018 w 
projektach organizacyjnych szkół planowane jest zatrudnienie takich nauczycieli, konieczne jest 
podjęcie uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla tej grupy nauczycieli. Dla 
nauczyciela wspomagającego tygodniowy wymiar godzin będzie wynosił 25 godzin /zatrudnienie w 
szkole podstawowej w Kowiesach z uwagi na ucznia z niepełnosprawnością/, natomiast doradcy 
zawodowego – 24 godziny /zajęcia z doradztwa zawodowego będą prowadzone w klasie VII – 10 
godzin w ciągu roku szkolnego/.  
 
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. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw 
nieruchomości stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. Pracownik ds. 
obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że uchwała dotyczy nieruchomości położonych w obrębach: 
1) Kowiesy  – działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 110/11 o pow. 0,14 ha, 110/12 o pow. 0,13 
ha, 110/14 o pow. 0,15 ha i 134 o pow. 0,04 ha; 
2) Jeruzal – część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 283/1 o pow. 0,5128 ha. 
Przedmiotowe nieruchomości są dzierżawione przez osoby fizyczne, na podstawie umów dzierżaw 
sporządzonych na okres do lat trzech. 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, których 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 budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że zmiana budżetu dotyczy otrzymania 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: 



Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 22 czerwca  2017 roku 

12 

 

-  ze środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na „Budowę 
/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych”  -  na przebudowę nawierzchni drogi gminnej 
Chojnatka- Wymysłów i drogi wew. w Chojnatce w kwocie  71.190 zł, 
-  po 5.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów 
lokalnych na terenach wiejskich realizowanych przez sołectwa: Lisna /budowa altany przy świetlicy/ i 
Jeruzal-Wólka Jeruzalska /urządzenie siłowni zewnętrznej/. Wniosek Sołectwa Borszyce-Wola 
Pękoszewska na urządzenie przystanku nie uzyskał dofinansowania. 
-  10 tys. zł. dla OSP Wola Pękoszewska na zakup sprzętu pp. 
Ponadto zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 tys. zł z przeznaczeniem 
na zakup przystanku dla Woli Pękoszewskiej. 
 
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. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Omówienia 
projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że  kredyt w wysokości 564.869 zł przeznaczony 
zostanie na spłatę części zobowiązań z tyt. kredytów z lat ubiegłych przypadających do spłaty w 2017 
roku  - 114.869,00 zł i na sfinansowanie przebudowy drogi Chojnatka - Wymysłów i drogi wewnętrznej 
w Chojnatce – 450.000,00 zł. Pani Skarbnik nadmieniła, że w przypadku otrzymania dofinansowania 
na  przebudowę i rozbudowę szkoły podstawowej w Kowiesach, budowę boiska i siłowni zewnętrznej 
przy szkole podstawowej w Kowiesach i termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym 
Wylezinie będzie koniecznym na te zadania zaciągnięcie 2 kredytów i pożyczki /na świetlicę w Starym 
Wylezinie/.  
 
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. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. Pan Wójt wyjaśnił, że przygotowany projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentów wsi Wola Pękoszewską, Paplin, Wymysłów, Ulaski i Zawady  
sporządzony został w oparciu o wnioski   wynikające z wykonanej analizy zasadności przystąpienia do 
sporządzenia planu i analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań w planie z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. Podjęcie 
działań planistycznych ma na celu stworzenie właściwych warunków sprzyjających rozwojowi gminy. 
Na sporządzenie planów mamy zabezpieczone w budżecie 50 tys. zł. Pan Wójt przypomniał, że trwa 
procedura związana z uchwaleniem planu miejscowego dla fragmentu wsi Chrzczonowice – projekt 
planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w lipcu br. 
 
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. 13 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radna Barbara Białek zapytała o dofinansowanie w postaci dotacji na przedsięwzięcia realizowane 
przez sołectwa.  
Pan Wójt przypomniał, że na spotkaniu noworocznym 5 stycznia br. pan Dariusz Klimczak – 
Wicemarszałek WŁ mówił o ogłoszonym naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej 
jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej 
na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych 
realizowanych na terenach wiejskich – „Granty sołeckie”. W tym roku wysokość środków  w budżecie 
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województwa na dofinansowanie ww. projektów to 900 tys. zł. Zgodnie z regulaminem naboru gmina 
mogła zgłosić maksymalnie 3 wnioski a wnioskowana kwota dofinansowania na jeden projekt nie 
mogła przekraczać 5 tys. zł. Była sugestia, żeby projekty były realizowane przez największe sołectwa. 
Po rezygnacji sołectwa Kowiesy-Wymysłów swój projekt do realizacji zgłosiło sołectwo Lisna. 
Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które otrzymały dofinansowanie na 2 projekty. W roku przyszłym z 
tej formy pomocy będą mogły skorzystać inne 3 sołectwa z terenu gminy. 
 
Nie zgłoszono więcej zapytań. 
 
Ad.14 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  
 
Sołtysi otrzymali informacje dot. afrykańskiego pomoru świń do rozmieszczenia na tablicach w 
sołectwach. 
 
Pani Sekretarz poinformowała o konsultacjach społecznych dotyczących rodzajów kart do głosowania 
w dniu 27.06. br. o godz. 13.00 w Krajowym Biurze Wyborczym – Delegatura w Skierniewicach 
/budynek starostwa powiatowego/.  
 
Sołtys Paplinka zapytała, dlaczego we wniosku komisji rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2016 rok była mowa o drodze Lisna-Paplinek-Chrzczonowice, która nie została 
przebudowana? 
Przewodniczący komisji rewizyjnej wyjaśniła, że przedsięwzięcie to ma charakter wieloletni, jest 
przygotowane do realizacji i będziemy się ubiegać o dofinansowanie do tej inwestycji.  
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXX Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 10.00. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


