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P R O T O K Ó Ł XXXII/2017 
 

z XXXII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 września 2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.00 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  15 
 
W sesji uczestniczyło początkowo 13 radnych, później 15 radnych - radna Dorota Powązka i radny 
Cezary Żukowski przybyli na sesję w trakcie punktu 7 /według załączonej listy obecności/ - załącznik 
nr 1 do protokołu, ponadto w sesji uczestniczyli: Pani Maria Cygan – Dyrektor Szkoły Podstawowej  w 
Jeruzalu, pani Lidia Wiedeńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, Pan Piotr Cymerski – 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach oraz sołtysi - zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 
do protokołu/. 
 
W sesji udział wzięli:   
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 protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.    
6. Wystąpienia zaproszonych gości. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2017-2020.   
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Zamknięcie obrad. 
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Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpiła pani Zuzanna Dudziak – Przewodniczący Rady 
Gminy Kowiesy, która wniosła o rozszerzenie porządku obrad i dodanie po punkcie 9 punktu 10 w 
brzmieniu: 

„10. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad przyznawania jednorazowej zapomogi dla rodzin 
zamieszkałych na terenie Gminy Kowiesy, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i 
więcej dzieci.” 

  
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. Wystąpienia zaproszonych gości. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2017-2020.   
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania jednorazowej zapomogi dla rodzin 

zamieszkałych na terenie Gminy Kowiesy, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i 
więcej dzieci. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy w dniu 25 
sierpnia 2017 r.  
Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXXI 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. 
Pani Przewodniczący Rady wyjaśniła, że pan Wójt ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć 
w dzisiejszej sesji a obszerna informacja dotycząca okresu międzysesyjnego od sesji sierpniowej 
zostanie przedstawiona na sesji w miesiącu październiku. 
 
Ad. 6 
Kolejny punkt to wystąpienia zaproszonych gości. 
Pani Przewodniczący wyjaśniła, że zaproszony na dzisiejsze obrady przedstawiciel Poczty Polskiej 
SA., który miał przedstawić ofertę ubezpieczeń dla rolników przybędzie w innym terminie. 
Pani Przewodniczący poinformowała, że otrzymała informację, iż pan Piotr Cymerski – Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, przybędzie na dzisiejszą sesję z opóźnieniem. 
  
Ad. 7 
Na obrady przybyli: radna Dorota Powązka i radny Cezary Żukowski.  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 
rok.  Pani Skarbnik wyjaśniła, że: 
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Zmiana budżetu dotyczy: 

 wprowadzenia środków z dotacji  w kwocie 70.987,69 zł tytułem refundacji wydatków z 
funduszu sołeckiego za rok 2016 – środki te przeznacza się na remonty dróg, 

 wprowadzenia dotacji w kwocie 26.943,00 zł z WFOŚ i GW w Łodzi na remont świetlicy w 
Starym Wylezinie, 

 wprowadzenia dotacji na jeden komplet podręczników do gimnazjum – 321,00 zł, 

 przyjęcia dotacji na dofinansowanie USC – 5.473,00 zł, 
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych: 

 zmniejszenie kwoty 70.000,00 zł planowanej na odszkodowania za wywłaszczenia gruntów 
pod drogę relacji Lisna– Paplinek – Chrzczonowice, 

 przesunięcie na rok przyszły wydatków w kwocie 115.000,00 zł planowanych na drogę w 
Nowym Wylezinie (z powodu zbyt dużej kwoty w przetargu), 

 zwiększenia planowanych środków na remont świetlicy w Starym Wylezinie do kwoty 
250.000,00 zł (wartości po przetargu), 

 wprowadza się zadanie budowy odcinka wodociągu w Woli Pękoszewskiej  – 75.000,00 zł. 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty na kwoty odpowiednio: 80.488,00 zł i 
69.177.00 zł brutto. 
Ponadto zwiększa się wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 20.829,00 zł oraz 
przeznacza się kwotę 3.000,00 zł na zasiłek dla rodziców trojaczków. 
 
Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2017-2020.   
Pani Skarbnik wyjaśniła, że  zmiany WPF dotyczą zgodności wartości przyjętych w budżecie gminy i w 
WPF we wszystkich wymaganych elementach, według stanu budżetu na 29.09.2017 r. po zmianach.  
Deficyt roku 2017 wyniesie 1.627.834 zł a jego pokrycie planowane jest z zaciągniętych kredytów i 
pożyczek. Kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 2.525.903,47 zł, a jego spłata zakładana jest do 
2032 roku. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany limitów zobowiązań możliwych do 
zaciągnięcia przy realizacji zadania budowy drogi gminnej Lisna–Paplinek–Chrzczonowice: dla 2017 r. 
– 10.000 zł, dla 2018 r. – 1.070.000 zł. 
 
Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zaciągnięcie pożyczki 
w wysokości 40.415 zł z WFOŚ i GW w Łodzi jest podyktowane brakiem środków na zadanie 
„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie”, jak też wynika z zasad 
określonych przez WFOŚ i GW w Łodzi  /otrzymanie dotacji warunkuje się zaciągnięciem pożyczki/. 
Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,5% rocznie, bez możliwości umorzenia. 
 
Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Pani Skarbnik 
wyjaśniła, że kredyt w wysokości 142.419 zł zostanie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej w Starym Wylezinie”.  
Radna Dorota Powązka zapytała o wysokość oprocentowania kredytu. 
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Pani Skarbnik wyjaśniła, że będzie to uzależnione od wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego. W przypadku kredytu na sfinansowanie przebudowy drogi Wymysłów - Chojnatka i 
drogi wewnętrznej w Chojnatce i spłatę części zobowiązań z tyt. kredytów z lat ubiegłych 
przypadających do spłaty w 2017 r.  oprocentowanie wynosi 2,06% w ujęciu rocznym na dzień 
podpisania umowy /WIBOR +0,44p.p. marży/. 
Radna Dorota Powązka zapytała ,jakie będzie zadłużenie gminy po zaciągnięciu tego kredytu? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w 2017 r. w sierpniu został zaciągnięty kredyt w wysokości 564.869 zł 
przeznaczony 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 Wymysłów - Chojnatka i drogi 
wewnętrznej w Chojnatce – 450.000,00 zł. Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi zostanie zaciągnięta na 
kwotę 40.415 zł, kredyt którego dotyczy uchwała będzie zaciągnięty w wysokości 142.419 zł. W planie 
mamy jeszcze do zaciągnięcia w tym roku kredyt na przebudowę i rozbudowę szkoły w Kowiesach – 
900 tys. zł. Jeżeli ten ostatni kredyt zostanie zaciągnięty we wskazanej wysokości kwota długu na 
koniec 2017 r. wyniesie 2.525.903,47 zł. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania jednorazowej zapomogi dla rodzin 
zamieszkałych na terenie Gminy Kowiesy, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i 
więcej dzieci. Pani Sekretarz wyjaśniła, że jest propozycja pana Wójta, żeby rodzinom zamieszkałym 
na terenie gminy Kowiesy, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje lub więcej dzieci 
przyznać jednorazową zapomogę w wysokości 1 tys. zł na każde urodzone żywe dziecko od dnia 1 
września 2017 r. Zapomoga będzie przysługiwała jednemu z rodziców, pod warunkiem, że co najmniej 
jedno z rodziców stale zamieszkuje na terenie gminy przez co najmniej 6 miesięcy przed urodzeniem 
się dzieci i w dniu złożenia wniosku. Zapomogę będzie  przyznawał lub odmawiał jej przyznania wójt 
gminy w drodze decyzji administracyjnej. Wnioski o przyznanie zapomogi będzie można składać do 
GOPS w Kowiesach w terminach określonych uchwałą po wejściu uchwały w życie tj. po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego. 
Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych.  
 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o wysokość łącznej kwoty długu gminy, czy jest to maksymalnie 60% 
wykonanych dochodów? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że obecnie dla każdej jst wyliczany jest indywidualny wskaźnik zadłużenia. 
Najwyższe zadłużenie gminy będzie w 2019 r. – 7.700 tys. zł /ponad 70%/, co oznacza, że w latach 
2020-2032 będzie ograniczenie inwestycji. 
 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, co z drogą Lisna-Paplinek-Chrzconowice? 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że gmina na początku września złożyła wniosek do „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o dofinansowanie tej inwestycji. 
Wniosek będzie podlegał ocenie. 
Radny zapytał, czy jest możliwość, że nie otrzymamy dofinansowania? 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że z uwagi na zbyt wąski pas drogowy na Paplinku /6 m/ 
najprawdopodobniej nie otrzymamy dofinansowania. Minimalna szerokość nawierzchni jezdnej musi 
wynosić 4,5 m, jest wymóg poboczy po obu stronach drogi o szer. min. 0,75 m i rowów / odwodnienie/.  
Ponadto jest wymóg mijanek co km. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, ile będzie kosztować przedmiotowa droga? 
Pani Skarbnik wskazała, że biorąc pod uwagę najbardziej korzystną ofertę złożoną w postępowaniu 
przetargowym na drogę w Nowym Wylezinie – 340 tys. za 0,5 km drogi, można w przybliżeniu obliczyć 
koszty dla drogi o długości 4 km. 
Radny zapytał o jaka kwotę złożono wniosek o dofinansowanie? 
Pani Skarbnik wskazała, że ponad 1 mln zł ale nie pamięta dokładnej kwoty. 
Przewodniczący Rady wskazała, że należy poczekać na ocenę wniosku. Jeżeli nie otrzymamy 
dofinansowania ze „Schetynówki” będzie koniecznym zastanowienie się nad możliwością innego 
dofinansowania. 
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Nie zgłoszono więcej zapytań. 
 
Ad.13 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  
 
Pani Przewodniczący Rady Gminy poinformowała, że na jej ręce wpłynęło pismo radnej Barbary 
Białek dot. zachowania się na sesji sierpniowej radnego Zbigniewa Pawlak. Pani Przewodniczący 
przypomniała, że radni reprezentują mieszkańców, są funkcjonariuszami publicznymi i powinni godnie 
się zachowywać.  
 
Sołtysi otrzymali informacje dot.  terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych.  
 
Radna Dorota Powązka zasygnalizowała konieczność  naprawy przez kolej drogi w Chojnacie pod 
wiaduktem i wycięcia zakrzaczeń przy drodze technologicznej wzdłuż torów.  
 
Pani Sekretarz omówiła zasady głosowania na projekty w ramach „Budżetu Obywatelskiego 
Samorządu Województwa Łódzkiego 2018”, przedstawiła projekt zgłoszony do ww. przez LGD „Kraina 
Rawki” – „Kino Letnie w Krainie Rawki”, rozdała plakaty informujące i karty do głosowania. 
 
Na obrady przybył pan Piotr Cymerski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach. 
 
Pani Przewodniczący przedstawiła obecnym pana Piotra Cymerskiego – Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Skierniewicach i poprosiła o zabranie głosu. 
Pan Piotr Cymerski podziękował za zaproszenie na dzisiejsze obrady a następnie przedstawił 
informację nt. aktualnej sytuacji epizodycznej związanej z afrykańskim pomorem świń i ptasią grypą 
oraz film poświęcony ASF i rozdał uczestniczącym w sesji ulotki dot. afrykańskiego pomoru świń. 
 
Nie przedstawiano więcej informacji.  
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXXII Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.00. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


