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P R O T O K Ó Ł XXXI/2017 
 

z XXXI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 sierpnia 2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.40 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  13 /do punktu 8/, 14 /od punktu 9/. 
 
W sesji uczestniczyło najpierw 13 radnych, później 14 radnych /radna Dorota Powązka przybyła na 
sesję w trakcie punktu 9/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 w Kowiesach, Pani Maria Cygan – Dyrektor Publicznego 
Gimnazjum w Jeruzalu, pani Lidia Wiedeńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach oraz 
sołtysi - zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji udział wzięli:  
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Teresa Słoma – Sekretarz 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 protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kowiesy, obejmującego fragment wsi Chrzczonowice.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych 

należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Kowiesy innym instrumentem 
płatniczym.  

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

Kowiesy na lata 2017-2020.   
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Rozstrzygnięcie gminnego konkursu „Nasze sołectwo – czyste sołectwo”. 
13. 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 9 punktu 10 w brzmieniu: 
 
„10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia przekształconego z dniem 1 
września 2017 roku Publicznego Gimnazjum im. ppor. pilota  Mariana Bełca w Jeruzalu w Szkołę 
Podstawową im. ppor. pilota  Mariana Bełca w Jeruzalu”. 
 
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 protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kowiesy, obejmującego fragment wsi Chrzczonowice.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych 

należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Kowiesy innym instrumentem 
płatniczym.  

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

Kowiesy na lata 2017-2020.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia przekształconego z dniem 1 

września 2017 roku Publicznego Gimnazjum im. ppor. pilota  Mariana Bełca w Jeruzalu w 
Szkołę Podstawową im. ppor. pilota  Mariana Bełca w Jeruzalu. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Rozstrzygnięcie gminnego konkursu „Nasze sołectwo – czyste sołectwo”. 
14. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 4 
 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXX Sesji Rady Gminy w dniu 22 
czerwca 2017 r.  
Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXX 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 lipcu br. zakończona została przebudowa drogi gminnej Wymysłów - Chojnatka i drogi 

wewnętrznej w Chojnatce. 
2. 30 czerwca br. zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Ulaskach i Wędrogowie. 
3. 16 sierpnia br. miało miejsce otwarcie ofert na rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej 

w Kowiesach. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane 
INSBUD Krzesińscy Sp.j ze Skierniewic. Wartość robót stanowi kwotę 4.545.505,97 zł, nadzór 
inwestorski – 71.340 zł, nadzór autorski – 24.600 zł. Ogółem: 4.641.445 zł brutto. 
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4. W ostatnim tygodniu sierpnia zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę drogi wewnętrznej 
w Nowym Wylezinie /koszt zadania – 233.700 zł brutto/ i termomodernizację świetlicy wiejskiej 
w Starym Wylezinie /koszt – 251.112 zł brutto/. 

5. W dniu wczorajszym odebraliśmy dostawę tabliczek kierunkowych. 
6. Jesteśmy po kontroli z WFOŚiGW w Łodzi wniosku o dofinansowanie zadania usuwania 

azbestu. Kontrola przebiegła pomyślnie. Czekamy na zwrot kosztów  w wysokości 15.310 zł. 
7. W terminie od 26.06. do 18.07. br. gminna komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach 

rolnych przeprowadziła lustrację w gospodarstwach rolników, których uprawy ucierpiały w 
wyniku przymrozków wiosennych. Oszacowano 2 300 ha upraw, a łączne szkody na terenie 
gminy wyniosły ok. 26 mln zł. Protokoły z szacowania szkód zostaną przekazane Wojewodzie 
Łódzkiemu celem weryfikacji w najbliższy poniedziałek. Z inicjatywy Wójta Gminy Kowiesy, 
Burmistrza Białej Rawskiej i Wójta Gminy Sadkowice na teren tych 3 gmin na lustrację w 
terenie przyjedzie komisja powołana przez wojewodę by zapoznać się ze skutkami 
przezimowania w sadach owocowych w wybranych gospodarstwach i poznać skalę zjawiska. 
Na teren naszej gminy ww. komisja przybędzie 4.09. 
 

Wyjazdy i spotkania:  
1. 26.06. – Walne Zebranie członków  Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury. 
2.  30.06. – uroczystość 20-lecia reaktywacji IRWŁ w Głuchowie. 
3. 04.07. – spotkanie z Komendantem KW PSP w Łodzi w sprawie dotacji na zakup samochodu 

pożarniczego dla OSP Jeruzal. 
4. 16.07. – gminne zawody sportowo-pożarnicze w Woli Pękoszewskiej. 
5. 25.07. – spotkanie w ŁUW w Łodzi w sprawie dofinansowania do przebudowy i rozbudowy 

szkoły w Kowiesach. 
6. 26.07. – obchody Święta Policji w Skierniewicach. 
7. 27.07. – spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania budowy 

boiska przy szkole w Kowiesach. 
8. 28.07. – spotkanie z dyrektorem PKS w Skierniewicach w sprawie kursów autobusów przez 

Kowiesy do Mszczonowa i Warszawy. 
9. 01.08. – drugie spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 
10. 02.08. – spotkanie w WFOŚiGW w Łodzi w sprawie dofinansowania do zakupu samochodu 

pożarniczego dla OSP Jeruzal. 
Pan Wójt przypomniał, że w budżecie gminy mamy zaplanowane 50 tys. zł dotacji na zakup 
samochodu pożarniczego dla OSP Jeruzal, jest propozycja przesunięcia  4 tys. zł z dotacji na 
zakup sprzętu na  zakup samochodu dla tej jednostki. Koszt nowego samochodu pożarniczego to 
kwota rzędu 260-270 tys. zł. OSP ma środki własne i pozyskane od sponsorów w kwocie 5 tys. zł, 
MSWiA za pośrednictwem KW PSP w Łodzi  przyznało OSP dotację w wysokości 116 tys. zł. 
Złożono wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dotację w wysokości 100 tys. zł i taką kwotę musimy 
zabezpieczyć w budżecie przed otrzymaniem dofinansowania.  
11. 09.08. – rozprawa sądowa dot. GS-u w Kowiesach. 
12. 17.08. – posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki" - ocena i wybór do 

finansowania wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki”. 
13. 18.08. – spotkanie z komornikiem przy SR w Rawie Maz. w sprawie windykacji zobowiązań 

GS w Kowiesach. 
14. 19.08.- Uroczystość otwarcia siłowni zewnętrznej w Jeruzalu. 
15. 20.08. – Dożynki Powiatowe w Żelaznej. 
16. 23.08. – Walne Zebranie członków Stowarzyszenia LGD „Kaina Rawki”. 

  
  
Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji. Radni nie mieli żadnych pytań. 
  
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kowiesy, obejmującego fragment wsi Chrzczonowice.  
Pan Wójt przypomniał, że na podstawie uchwały Nr XXIV/138/16 Rady Gminy Kowiesy z dnia 
30 grudnia 2016 r. o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego fragment wsi Chrzczonowice, podjęto czynności 
zmierzające do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a 
obecnie zbliżamy się do uchwalenia  planu na przedmiotowy obszar. W planie zawarty jest,  zgodnie z 
wnioskiem mieszkańców, zakaz realizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze 
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znacząco oddziaływać na środowisko, oraz  zakaz realizacji przedsięwzięć i prowadzenia działalności 
gospodarczej z zakresu gospodarowania odpadami (obejmujące między innymi: zbieranie, 
przetwarzanie, transport odpadów) w rozumieniu  przepisów odrębnych oraz zakaz składowania 
odpadów, magazynowania odpadów z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów, 
w rozumieniu przepisów odrębnych. 
Radny Andrzej Krajewski zapytał, czy przedmiotowy zakaz obejmuje tylko działki po byłej przetwórni 
owoców? 
Pan Wójt wyjaśnił, że zakaz obejmuje nieruchomości znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 
należące do osób fizycznych i przypomniał, że Starostwo Powiatowe w Skierniewicach na wniosek 
firmy, której odmówiono ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na 
budowie zakładu bioremediacji i produkcji palletu na działkach 86/3 i 88 w Chrzczonowicach, prowadzi 
postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne na ww. nieruchomościach. Wnioskodawca po raz kolejny został wezwany do udzielenia 
wyjaśnień. Postępowanie w tej sprawie zakończy się najprawdopodobniej w połowie września. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniała, że projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. 
W terminie do zgłaszania uwag do projektu planu nie wpłynęła żadna uwaga. 
Radni nie mieli więcej pytań wobec czego przystąpiono do odczytania projektu uchwały 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 dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz 
niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Kowiesy innym 
instrumentem płatniczym.  
Pani Sekretarz wyjaśniła, że rada gminy w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków, 
stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 
płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Takim instrumentem płatniczym 
jest min. powszechnie stosowana karta płatnicza lub kredytowa. Niniejsza uchwała umożliwi 
dokonywanie wpłat w Urzędzie nie tylko jak do tej pory gotówką ale również kartą płatniczą.  
Otrzymaliśmy  urządzenie dzięki któremu będzie możliwość płacenia innymi instrumentami płatniczymi 
i będzie to możliwe po upływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Woj. 
Łódzkiego.  
Radni nie mieli żadnych pytań wobec czego przystąpiono do odczytania projektu uchwały 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. 8. 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 
rok. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zwiększenie dochodów dotyczy: 

 subwencji oświatowej z rezerwy na remonty w gimnazjum – 63.840,00 zł, 

 zwrotu kosztów egzekucji z roku 2016 – 4.200,00 zł, 

 podatku od nieruchomości z odsetkami - 35.000,00 zł, 

 odsetek wyegzekwowanych przez komornika od należności GS-u -  1.300,00 zł, 

 opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł, 

 rozliczenia/zwrotu VAT z roku ubiegłego – 3.000,00 zł, 

 zatrzymanego wadium – 8.000,00 zł, 

 dotacji budżetu państwa na zasiłki z tytułu urodzenia chorego dziecka – 4.120,00 zł. 
W wydatkach zwiększa się plan na: 

 remonty w gimnazjum – 63.840,00 zł, 

 dostarczanie wody - 5.000,00 zł, 

 remonty dróg – 5.000,00 zł, 

 obsługę nieruchomości gminnych – 3.125,00 zł, 

 dotację dla Zespołu wychowania przedszkolnego w Turowej Woli – 23.500,00 zł, 

 dotację dla Zespołu wychowania przedszkolnego w Jeruzalu – 11.500,00 zł, 

 wypłatę zasiłków z tytułu urodzenia chorego dziecka- 4.120,00 zł,  

 pomoc społeczną, w tym: dofinansowanie  zatrudnienia asystenta rodziny i zatrudnienie 
informatyka w GOPS- 13.375,00 zł, 
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 dotację dla OSP Jeruzal na zakup samochodu pożarniczego – 100.000 zł. 

 
W dochodach zmienia się klasyfikację środków z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 
zadania sołeckie. 
W wydatkach dotację bieżącą dla OSP Jeruzal na zakup sprzętu w kwocie 4.000,00 zł przesuwa się 
na zakup samochodu dla tej jednostki. 
W dotacjach oświatowych przesuwa się kwotę 10.000,00 zł ze środków Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Turowej Woli na Zespół Wychowania Przedszkolnego w Turowej Woli. 
W zadaniach inwestycyjnych zdejmuje się planowane środki w kwocie 340.000,00 zł na budowę 
boiska przy szkole podstawowej. 
 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał na co konkretnie zwiększa się o 5 tys. zł plan wydatków na 
dostarczanie wody i o środki na remont w gimnazjum. Radny zwrócił także uwagę na duże straty wody 
z sieci wodociągowej najprawdopodobniej spowodowane nielegalnymi przyłączami. 
Pan Wójt wskazał, że co do zwiększenia planu na dostarczanie wody to radny otrzyma odpowiedź na 
piśmie w tej sprawie, natomiast straty wody z wodociągu w latach poprzednich były spowodowane 
wyciekiem wody z niezarejestrowanego przyłącza w budynku magazynowym GS-u w Kowiesach 
/stwierdzono to zimą br po mrozach i nie wiadomo przez jaki czas woda spływała do rzeki/. 
Pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO w Kowiesach przypomniała, że na podstawie podjętej uchwały nr 
XXVII/158/17 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowiesy do nowego ustroju szkolnego, 
Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu zostało przekształcone w Szkołę Podstawową w Jeruzalu, która 
rozpocznie działalność 1 września br. W związku z tym gmina wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie 
kwot części subwencji  oświatowej subwencji ogólnej na 2017 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania 
w zakresie doposażenia pomieszczeń do nauki w meble i z tytułu dofinansowania remontów 
sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst, funkcjonujących w roku szkolnym 
2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od 
września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.     
 
Radni nie mieli więcej 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. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2017-2020.  
Na obrady przybyła radna Dorota Powązka. 
Pan Wójt wyjaśnił, że  zmiany WPF dotyczą zgodności wartości przyjętych w budżecie gminy i w WPF 
we wszystkich wymaganych elementach, według stanu budżetu na 25.08..2017 r. po zmianach. W 
załączniku przedsięwzięć wieloletnich zmienia się nakłady planowane do poniesienia w 2018 roku na 
zadanie Rozbudowa i przebudowy budynku szkoły podstawowej w Kowiesach – zwiększa się o kwotę 
770 tys. zł /według wartości po przetargu/. Całość planowanych środków ujętych w WPF wynosi 
6.030.000,00 zł. Pierwotnie kredyt planowany jest na 15 lat, a jeżeli otrzymamy dofinansowanie to 
kwota i okres kredytowania zmniejszą się. Pan Wójt nadmienił, że wszystko wskazuje na to, że w tym 
roku otrzymamy dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa na to zadanie /czekamy na przyznanie 
środków z urzędu wojewódzkiego/. Jeśli byśmy zrezygnowali z dofinansowania w tym roku i nie 
rozpoczęli prac nie mamy szans na otrzymanie środków z rezerwy budżetu państwa w kolejnych 
latach na rozbudowę i przebudowę budynku szkoły w Kowiesach. 
 
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. 13 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała 
została podjęta 13 głosami. 
 
 Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia przekształconego z 
dniem 1 września 2017 roku Publicznego Gimnazjum im. ppor. pilota  Mariana Bełca w Jeruzalu w 
Szkołę Podstawową im. ppor. pilota  Mariana Bełca w Jeruzalu. 
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Pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO w Kowiesach, wyjaśniła, że na podstawie podjętej uchwały nr 
XXVII/158/17 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowiesy do nowego ustroju szkolnego, 
Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu zostało przekształcone w Szkołę Podstawową w Jeruzalu. 
Dotychczasowe gimnazjum zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a tym samym od 
1 września 2017 r. rozpocznie działalność jako szkoła podstawowa. W związku z tym organ 
prowadzący ma obowiązek określić przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie likwidowanej 
jednostki budżetowej, jak również może zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań 
likwidowanej jednostki przez jednostkę nowoutworzoną. Konieczne jest również określenie 
postępowania z infrastrukturą i środkami trwałymi zakupionymi ze środków współfinansowanych z Unii 
Europejskiej w celu zachowania trwałości projektów.  
   
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 interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radny Mieczysław Trukawka przypomniał, że rada gminy zgodziła się by dotację w wysokości 50 
tys. zł przeznaczyć na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jeruzal i w przypadku pojawienia się 
możliwości zakupienia wozu pożarniczego dla będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 
jednostki OSP w Woli Pękoszewskiej przesunąć ją dla tej jednostki. OSP Wola Pękoszewska 
przekazała by w takim przypadku samochód gaśniczy renault midliner OSP Jeruzal. Niestety w tym 
roku z dofinansowania z MSWiA wyłączono jednostki  będące w KSR-G.  Radny zwrócił też uwagę na 
wymogi związane z ubieganiem się o dotację. 
Pan Wójt poinformował, że informacja dotycząca montażu finansowego środków na samochód 
pożarniczy dla OSP Jeruzal musi zostać przekazana do 30 sierpnia. Posiedzenie zarządu w 
WFOŚiGW w Łodzi, na którym będzie rozpatrywany wniosek odbędzie się 30.08. Na dzień dzisiejszy 
nie wiemy czy i w jakiej wysokości dofinansowanie otrzymamy.   
Radny Zbigniew Pawlak wyraził opinię, że kupuje się nowy samochód a drogi na terenie gminy są 
fatalne. 
Radna Barbara Kowalska stwierdziła, że samochód pozostanie w mieniu gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy wskazała, że wszyscy wiemy jakim taborem dysponuje OSP Jeruzal. 
Radny Andrzej Krajewski zapytał, który z samochodów OSP Jeruzal zostanie zdjęty ze stanu po 
zakupie nowego wozu pożarniczego?  
Radny Mieczysław Trukawka wyjaśnił, że samochód marki Żuk.  
Radny Zbigniew Pawlak ponownie zwrócił uwagę na fatalny stan dróg gminnych i wysoką kwotę 
dotacji na zakup samochodu pożarniczego. 
Radny Janusz Brzeziński stwierdził, że nie można wszystkiego przeliczać na pieniądze. Ten 
samochód będzie brał udział w akcjach ratujących życie ludzkie i mienie. 
Radny Wiktor Machałowski zapytał, co w przypadku kiedy nie otrzymamy dofinansowania z 
WFOŚiGW w Łodzi? 
Pan Wójt wyjaśnił, że w takim przypadku decyzja czy finansujemy zakup samochodu ze środków 
własnych będzie należała do rady gminy. 
 
Radna Dorota Powązka podziękowała w imieniu mieszkańców za zrealizowanie przebudowy drogi 
gminnej Wymysłów - Chojnatka i drogi wewnętrznej w Chojnatce. 
 
Radny Zbigniew Pawlak wskazał, że nowowybudowane oświetlenie w Wędrogowie przy drodze 
należącej do gminy oświetla las. 
Radna Iza Wieczorek podziękowała za zrealizowanie inwestycji i wskazała, że mieszkańcy tzw. 
Kolonii Wędrogowskiej nie zgłaszali zastrzeżeń co do oświetlenia. Radna zobowiązała się rozpytać 
mieszkańców w tej kwestii. 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski również podziękował za wybudowanie oświetlenia w 
Ulaskach i poinformował, że lampy niestety nie świecą. 
Pan Wójt wyjaśnił, że nie są jeszcze włączone.  
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W tym miejscu doszło do słownej utarczki między radnym Zbigniewem Pawlak i radną Barbarą 
Białek. Radny Zbigniew Pawlak zamachnął się ręką w kierunku radnej Barbary Białek, radna 
odchyliła się na krześle. 
Pani Przewodniczący Rady przywołała radnego Zbigniewa Pawlak do porządku. 
  
Nie zgłoszono więcej zapytań. 
 
Ad.12 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  
 
Sołtysi otrzymali informacje dot.  wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 
 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr poinformował sołtysów o organizowanym przez Dziennik 
Łódzki plebiscycie „Sołtys i Sołectwo Roku 2017”. 
 
Sołtys Lisnej przedstawiła sprawę mieszkańców Lisnej, którzy nie mają dojazdu do swoich 
nieruchomości od strony wsi tylko od strony Esterki.  Mieszkańcy w 2005 i 2007 roku występowali o 
modernizację drogi należącej do gminy i do dnia dzisiejszego nie otrzymali w tej kwestii odpowiedzi. 
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że nie przypomina sobie by ta sprawa była przedstawiana radnym 
w poprzednich kadencjach. 
Sołtys wskazała, że mieszkańcy korzystali z działki sąsiadującej by wydostać się na drogę w stronę 
Esterki. W 2012 roku zmienił się właściciel tej nieruchomości i wyjazd został zagrodzony. 
Pan Wójt dodał, że z uwagi na ten stan faktyczny na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości 
bez wyjazdu została ustanowiona służebność drogi koniecznej na sąsiadującej nieruchomości gminnej 
w 2015 roku. Jeżeli radni chcą się zapoznać z aktami sprawy wszystkie dokumenty związane z 
ustanowieniem ww. służebności gruntowej zostaną przedstawione na posiedzeniu komisji we 
wrześniu.  
Pani Sołtys poprosiła w imieniu mieszkańców o poprawienie nawierzchni drogi gminnej w stronę 
Esterki. 
Radny Mieczysław Trukawka wskazał, że nawierzchnia drogi na terenie gminy Nowy Kawęczyn w 
Esterce została uzupełniona.   
Radny Janusz Brzeziński zapytał o długość przedmiotowej drogi na terenie naszej gminy. 
Pani Sołtys wskazała, że jest to ok. 0,25 km. 
 
Sołtys Lisnej przypomniała sprawę wniosku mieszkańców Lisnej i tamtejszej jednostki OSP o przyjęcie 
w zasób nieruchomości gminnych 2 działek w Lisnej będących własnością Lasów Państwowych na 
powiększenie działek strażackich przy remizie. 
Pan Wójt wyjaśnił, że przedmiotowy wniosek był przedstawiony radnym i rozmowy z nadleśnictwem w 
sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości będą przeprowadzone po zakończeniu sezonu 
sprzedaży drewna.  
 
Radna Barbara Kowalska zasygnalizowała konieczność wyrównania drogi w Turowej Woli w 
kierunku tzw. Mysadli. 
 
Mieszkanka Michałowic poprosiła o wytyczenie granic graniczącej z jej nieruchomościami działki 
gminnej nr 99. Graniczący z przedmiotową działką gminną od drugiej strony właściciel nieruchomości  
postawił słupki ogrodzeniowe i siatkę ogrodzeniową w taki sposób, że jest zmuszona jeździć po swoim 
polu by dojechać do zabudowań gospodarskich. 
Pan Wójt poinformował, że sprawa była przedstawiona radnym na wczorajszym posiedzeniu komisji i 
zaproponował spotkanie z właścicielami nieruchomości graniczącymi z nieruchomością gminną, z 
udziałem radnego z okręgu i sołtysa w przyszłym tygodniu w środę. Gmina uzna granice wznowione 
przez geodetę zatrudnionego przez właścicieli sąsiednich nieruchomości.   
Radni Janusz Brzeziński   opowiedział się za propozycją pana Wójta wskazując jednocześnie, że ten 
kto nie ma racji powinien pokryć koszty usługi geodezyjnej. 
Na proponowane rozwiązanie przystała wnioskodawczyni i wyraziła gotowość nabycia działki gminnej  
nr 99 po wytyczeniu granic.  
 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o koszt takiego wytyczenia granic. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jest to uzależnione od liczby punktów granicznych. 
Radny zasygnalizował konieczność wytyczenia drogi gruntowej z Paplina do Paplinka.  
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Pan Wójt wskazał, że może na to zostać przeznaczony fundusz sołecki na przyszły rok danego 
sołectwa, w którym usytuowana jest droga i poinformował, że jeszcze w tym miesiącu geodeta 
rozpocznie pracę w zakresie wytyczenia granic dróg na terenie gminy z funduszu sołeckiego. 
 
Radny Janusz Brzeziński zapytał o szerokość pasa drogowego drogi asfaltowej w Michałowicach 
przy działce nr 99? 
Pan Wójt wyjaśnił, że przed skrzyżowaniem 8 m za skrzyżowaniem 5 m. 
 
Radny Mieczysław Trukawka zapytał o drogę Lasów Państwowych do Wólki Jeruzalskiej zamkniętą 
do użytku. 
Pani Przewodniczący wyjaśniła, że sprawa była poruszana na wczorajszym posiedzeniu komisji. W 
2014 roku wystosowano do nadleśnictwa porozumienie, na mocy którego droga byłaby dostępna dla 
mieszkańców Wólki Jeruzalskiej i okolicznych miejscowości ale nie było dobrej woli ze strony 
nadleśnictwa i porozumienie nie zostało podpisane. 
 
Pan Wójt wręczył podziękowania dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa i Okolic oraz dla 
mieszkańców sołectwa Chojnatka i Starego Wylezina za wspaniałą prezentację gminy na Dożynkach 
Powiatowych 2017 w Żelaznej /podziękowania dla stowarzyszenia odebrała radna Barbara Kowalska, 
podziękowania dla mieszkańców Chojnatki i Starego Wylezina odebrała Pani Janina Powązka/.  
 
Ad. 13 
W punkcie tym przedstawiono wyniki gminnego konkursu „Nasze sołectwo – czyste sołectwo”.  
Pan Wójt wręczył dyplomy sołtysom następujących miejscowości: 
-  Wola Pękoszewska za zajęcie III miejsca, 
-  Paplin za zajęcie II miejsca, 
- Turowa Wola za zajęcie I miejsca. 
Pan Wójt wskazał, że zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę 
pieniężną. W przyszłym roku być może premiowane będą wszystkie 3 miejsca. 
Finaliści konkursu podziękowali za wyróżnienie. 
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXXI Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.40. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


