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P R O T O K Ó Ł XXXIII/2017 
 

z XXXIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 października 2017 roku na Sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Kowiesy 

 
 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.15 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  14 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych –  nieobecna była radna Iza Wieczorek, w trakcie punktu 5 na 
obrady przybyła radna Dorota Powązka - według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do 
protokołu/, ponadto w sesji uczestniczyli: pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego i 
Kierownik GZO w Kowiesach, pani Maria Cygan – Dyrektor Szkoły Podstawowej 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kowiesy.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach. 

11. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 

12. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. 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 o umieszczenie po punkcie 10 punktów 11 i 12 w brzmieniu: 
„11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok.” z uwagi 
na konieczność wprowadzenia zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy, 

„12. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.” z uwagi na realizację 
zadania inwestycyjnego dot. szkoły podstawowej w Kowiesach. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kowiesy.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
13. Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, kierowników 

jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
14. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 
15. Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Wolne wnioski i informacje. 
17. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 
września 2017 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXXII 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 
Na obrady przybyła radna Dorota Powązka.  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. W dniu 12 września b.r. została podpisana umowa na rozbudowę i przebudowę szkoły 

podstawowej w Kowiesach.  Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD 
Krzesińscy Sp.j. w Skierniewicach. Wartość robót ogółem 4 641 445 zł brutto (roboty budowlane, 
nadzór inwestorski, nadzór autorski). Z uwagi na warunki pogodowe roboty ziemne zostały 
wstrzymane /długotrwałe opady deszczu i woda zalegająca w gruncie/. W najbliższą sobotę na 
placu budowy będzie spotkanie z wykonawcą, projektantem i inspektorem nadzoru co do kwestii 
nośności gruntu. Badania geologiczne były wykonywane w 2015 r.  
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2. W postępowaniu przetargowym na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie 
wpłynęły dwie oferty:  
a) Konsorcjum: OPOL-SKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Opolu i DAN BUD Damian Łuczyk 

w Szumsku - 314 880,00 zł  brutto; 
b) INSTAL-BUD Mirosław Skrzeczyński - 245 000,00 zł brutto. 

Wartość kosztorysowa robót wynosi 251  112 zł brutto. Do realizacji zadania została wybrana oferta 
INSTAL-BUD Mirosław Skrzeczyński. Trwają roboty budowlane: wykonano nowe pokrycie dachu, 
zamontowano rury spustowe i rynny oraz 3 okna PCV, ocieplono styropianem ściany zewnętrzne, 
położono strukturę, wykonano wylewki betonowe w pomieszczeniach. 
3. W postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi wewnętrznej w Nowym Wylezinie wpłynęły 3 

oferty: 
a) Drogomex Sp. z o.o.  Pruszków - 336 020,26 zł brutto; 
b) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Piotrków Tryb. -  275 319,36 zł brutto; 
c) MASDROG Sp. z o.o. Łódź - 270 600,00 zł brutto. 

Wartość zadania kosztorysowa - 233 700 zł brutto. 
Najwięcej punków otrzymała oferta Drogomex – kwota 336 020,26 zł. brutto. Spółka dała 60 miesięcy 
gwarancji, dlatego znalazła się na pierwszym miejscu. Przetarg został unieważniony z powodu 
wysokiej ceny. Projekt na przebudowę drogi będzie zmieniony do końca do 2017 r. – jedna warstwa 
nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm, zjazd na działkę, wymiana przepustu w drodze gminnej. 
4. W dniu 31.08.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została opublikowana 

Uchwała Rady Gminy Kowiesy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kowiesy obejmującego fragment wsi Chrzczonowice. Plan obowiązuje od 15 września b.r. 
Wojewoda Łódzki nie zgłosił uwag do planu.  

5. Wykonany został projekt na przebudowę stawu w Woli Pękoszewskiej. Gmina oczekuje na 
pozwolenie na przebudowę wodno-prawne od Starosty Skierniewickiego, po czym wystąpi o 
pozwolenie na przebudowę. W listopadzie zostanie złożony wniosek o dotację na realizację tego 
zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

6. 28.08.2017 r. zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu protokoły szacowania szkód  
spowodowanych przymrozkami wiosennymi. Po weryfikacji i potwierdzeniu protokoły wydano 
rolnikom celem ubiegania się o pomoc finansową w ARiMR.  

7. 04.09.2017 r. na zaproszenie Wójta Gminy odbyło się spotkanie i lustracja szkód w drzewach 
owocowych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. Lustracji dokonali 
przedstawiciele ŁUW w Łodzi, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz gminnej komisji ds. 
szacowania szkód. Celem spotkania była ocena i potwierdzenie wystąpienia szkód 
spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. 

  
Wyjazdy i spotkania: 
1.  29.08. – spotkanie w WFOŚ i GW w Łodzi dot. możliwości dofinansowania przebudowy stawu w 

Woli Pękoszewskiej. 
2. 03.09. – Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Godzianowie. 
8. 04.09. – spotkanie z  przedstawicielami ŁUW w Łodzi i Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w 

sprawie szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. 
3. 12.09. – wyjazd do Częstochowy z Prezesem OSP Jeruzal i Prezesem Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w Kowiesach celem analizy możliwości zakupu samochodu gaśniczego dla 
OSP Jeruzal. Pan Wójt dodał, że w wyniku postępowania przetargowego została wybrana oferta 
firmy z Dąbrowy Górniczej - 205.779,00 zł. Z uwagi na pozyskane dofinansowanie /z z MSWiA za 
pośrednictwem KW PSP w Łodzi, WFOŚ i GW w Łodzi/ i środki własne OSP gmina do 
samochodu strażackiego dołoży 39 tys. zł. 

4. 16 i 17.09. - XXXX  Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw. 
5. 28.09. – podsumowanie inwestycji przebudowy drogi powiatowej w Paplinie z udziałem radnych 

powiatu i radnych z gminy Kowiesy. 
6. 19.10. -  spotkanie w Nadleśnictwie Grójec. 
7. 19-20.10. – XVII Kongres Gmin Wiejskich w Ossie. 
8. 24.10. – spotkanie w ŁUW w Łodzi w sprawie dotacji na przebudowę i rozbudowę szkoły w 

Kowiesach. 
Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji. Radni nie mieli żadnych pytań. 

 
Ad. 6  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 
użytkowego stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 
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Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w budynku Ośrodka Zdrowia Kowiesy 74 w lokalu 
nr 4. pow. 37 m

2
  znajduje się Filia Urzędu Pocztowego. Dotychczasowy najemca zwrócił się z 

wnioskiem o możliwość przedłużenia umowy najmu na okres do lat 3 w cele kontynuacji świadczenia 
swoich usług. Zgodnie za 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  żadnych 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. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Kowiesy.  
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w dniu 1 lipca 2017 r. weszło w życie 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie 
określiło szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg 
selektywnego zbierania uważa się za spełniony, a także wskazało odpady komunalne podlegające 
obowiązkowi selektywnego zbierania spośród wskazanych w ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. W związku z tym, od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny 
System Segregacji Odpadów (WSSO) i od tej pory odpady zbierane selektywnie mają być dzielone na 
cztery frakcje /do pojemnika/worka niebieskiego - papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i 
tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji/, konieczne jest dostosowanie 
zapisów regulujących przedmiotowe kwestie w przepisach na szczeblu gminnym. Pracownik wskazał 
co reguluje przyjmowany regulamin. 
 
Radni nie mieli  żadnych 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.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że podjęcie przedmiotowej uchwały wynika, z 
wejścia w życie omówionego w punkcie poprzednim rozporządzenia. 
 
Radni nie mieli  żadnych uwag do 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.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy.  
Pan Wójt wyjaśnił, że  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wola Pękoszewska i Zawady /dwa obszary/ 
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, 
gdzie ład przestrzenny i zrównoważony rozwój przyjmuje się za podstawę działań. W dalszej 
kolejności będziemy przygotowywać się do sporządzenia planów dla fragmentów wsi Stary Wylezin i 
Wymysłów /przy drodze powiatowej/. 
 
Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 14 
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radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 14 głosami.  
 
Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach. 
Pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO w Kowiesach wyjaśniła, że zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. 
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę 
podstawową w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie 
w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły 
podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 
 
Radni nie mieli  żadnych 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 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 na stypendia – 5.658,00 zł, 
- otrzymania dotacji na zadania pomocy społecznej – 5.159,00 zł, 
- zmniejszenia planowanych środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeruzal – 
115 tys. zł, 
- zwiększenia wydatków bieżących na strażach – 5 tys. zł, 
- zdjęcie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach na rozbudowę budynku – 50 tys. zł 
/przesunięcie na 2018 rok/, 
- zmiana w funduszu sołeckim Nowego Wylezina – 2 tys. zł na zmianę projektu przebudowy drogi w 
Nowym Wylezinie. 
Powyższe zmiany zmniejszają deficyt o kwotę 160 tys. zł. Na dzień podjęcia uchwały deficyt wyniesie 
1.467.834,00 zł. 
 
Radni nie mieli  żadnych 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.12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że kredyt w wysokości 300 tys. zł planuje się zaciągnąć na sfinansowanie 
planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. Gminie przyznano 499,004 zł 
dotacji z budżetu państwa na rozbudowę i przebudowę szkoły w Kowiesach W budżecie mamy 
zaplanowane 1 mln zł na realizację I etapu zadania w tym roku, z czego 500 tys. ze środków własnych 
/200 tys. z dochodów własnych gminy i 300 tys. zł musimy uzupełnić kredytem/. Kredytu 
wykorzystamy tyle ile będzie potrzeba a jest to uzależnione od tego ile prac wykona wykonawca. Z 
uwagi na wymaganą opinię RIO w Łodzi i ogłoszenie przetargu uchwalę wywołujemy na dzisiejszej 
sesji. 
 
Radni nie mieli  żadnych 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. 13 
Kolejny punkt to przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
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Pani Przewodniczący zapoznała obecnych z: Informacją z analizy oświadczeń majątkowych  
złożonych przez Radnych Gminy Kowiesy za rok 2016, Informacją z analizy oświadczeń majątkowych  
złożonych przez zobowiązanych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Kowiesy za rok 2016, pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach 1022-
SKA.4006.238.2017/47379 z dnia 19 października 2017r., pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w 
Rawie Mazowieckiej 1020-SKA.4020.130.2017.20909 z dnia 23 października 2017r. i pismem 
Wojewody Łódzkiego ZN-IV.414.17.2017 z dnia 9 października 2017r. 
 
Ad. 14 
Kolejny punkt to przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 
Radni otrzymali Informację z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 
Informację przedstawiła pani Ewa Pawlak - Kierownik GZO. Pani Kierownik wskazała jakie placówki 
oświatowe są objęte sprawozdaniem, omówiła dane dotyczące finansów oświaty, dane demograficzne 
i dane dotyczące zatrudnionej kadry nauczycielskiej, omówiła warunki pracy i nauki, inwestycje 
przeprowadzone w placówkach w roku szkolnym 2016/2017, przepływ uczniów między gminami, 
egzaminy zewnętrzne w gimnazjum, promocje i stypendia, projekty i programy realizowane przez 
placówki oświatowe oraz pozostałe zadania. 
Radna Barbara Białek zapytała o to, jakiej szkoły świadectwa otrzymają uczniowie kończący 
gimnazjum w związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową? 
Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że będą to świadectwa ukończenia gimnazjum. 
 
Radni nie mieli więcej pytań. Pani Przewodniczący podziękowała pani Ewie Pawlak za przedstawienie 
informacji i przeszła do kolejnego punktu obrad. 
 
Ad. 15 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radna Dorota Powązka zapytała panią Ewę Pawlak- radną Powiatu Skierniewickiego o możliwość 
naprawy drogi powiatowej od Turowej Woli w stronę Białej Rawskiej. 
Pani Ewa Pawlak odpowiedziała, że zna fatalny stan nawierzchni i poboczy tej drogi, było to 
zgłoszone przez radną Barbarę Kowalską. Pobocza mają zostać nasunięte i podsypane. Podobnie w 
przypadku drogi powiatowej w Starym Wylezinie. 
Radny Cezary Żukowski zwrócił uwagę, że kilkakrotnie poprawiano już drogę w Turowej Woli i roboty 
wykonywano przy niesprzyjających warunkach pogodowych /opady/. 
 
Radny Cezary Żukowski, odnosząc się do wczorajszego posiedzenia komisji, na którym wniósł o 
rozważenie przy konstruowaniu budżetu na 2018 r. zaplanowania 50-60 tys. zł na remont 
/utwardzenie/ 3 odcinków dróg na Nowym Lindowie /radny się z tego wycofuje w związku z brakiem 
aprobaty/, zapytał o wysokość wydatków finansowanych ze środków własnych budżetu 2017 r. na 
przebudowę drogi przez Chojnatkę i termomodernizację świetlicy w Starym Wylezinie? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w przypadku drogi przez Chojnatkę to jest to suma ponad 460 tys. zł / w 
tym 450 tys. zł z kredytu/, w przypadku świetlicy jest to kwota ponad 220 tys. zł /w tym kredyt  i 
pożyczka z WFOŚ i GW – łącznie ponad 182 tys. zł/. 
Radny Zbigniew Pawlak zauważył, że należy także doliczyć odsetki od pożyczki i kredytu i zapytał ile 
to będzie wynosiło? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że oprocentowanie pożyczki wynosi 1,5% rocznie, wysokość oprocentowania 
kredytu będzie znana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. 
Radna Dorota Powązka wyjaśniła, że nie neguje potrzeby napraw dróg na Nowym Lindowie, ale 
chciałaby żeby w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć 200 tys. zł na drogę Kowiesy-Franciszków- 
Ulaski. 
Radny wskazał na wysoki koszt przeprowadzonej w tym roku inwestycji drogowej w Chojnatce i 
ewentualnej inwestycji drogowej Kowiesy-Franciszków-Ulaski w porównaniu do nakładów na drogi w 
Nowym Lindowie w obecnej kadencji. 
 
Radna Dorota Powązka zapytała, czy gmina zaciągała kredyt na inwestycję drogową w Chełmcach 
/nakładka/? 
Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi negatywnej. 
 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o przebudowę drogi Chrzczonowice – Paplinek – Lisna. 
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Pan Wójt przypomniał, że złożony został wniosek do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o dofinansowanie tej inwestycji. Czekamy na ocenę 
wniosku. Z uwagi na zmniejszenie środków na program i preferowanie szerszych nawierzchni dróg niż 
w przypadku drogi Chrzczonowice – Paplinek – Lisna, mimo uzyskania odstępstwa możemy nie 
otrzymać dofinansowania i w sytuacji braku tego dofinansowania trzeba będzie to zadanie podzielić 
na etapy i zrealizować w kolejnych latach. 
  
Radni nie zgłosili więcej zapytań. 
 
Ad.16 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Sołtysi otrzymali folder dot. ubezpieczeń upraw rolnych.  
 
Pani Przewodniczący Rady Gminy zapoznała obecnych z Uchwałą nr III/197/2017 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 września 2017 r. w sprawie opinii 
dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowiesy za I półrocze 2017 roku. 
 
Sołtys Paplinka zapytała o zmianę okręgów wyborczych, o którą wnioskowali mieszkańcy Paplinka i 
Lisnej. 
Pan Wójt wyjaśnił, że w listopadzie propozycje zmiany okręgów zostaną przedstawione Komisarzowi 
Wyborczemu w Skierniewicach. 
 
Pan Wójt poinformował o terminie I licytacji nieruchomości GS-u Samopomoc Chłopska w Kowiesach 
– dz. nr 112/14 w Kowiesach /sklep tzw. „Jedynka”/ - 13 listopada br.  
 
Sołtys Lisnej zapytała, czy jest jeszcze w tym roku szansa na doraźną naprawę nawierzchni drogi 
Chrzczonowice – Paplinek – Lisna? Po opadach stan nawierzchni drogi jest fatalny. 
Potwierdziła to sołtys Paplinka, wskazując na duże natężenie ruchu na przedmiotowej drodze. 
Pan Wójt wskazał, że jeżeli będzie w listopadzie możliwość zakupu destruktu z przebudowy DK nr 8 
do parametrów drogi ekspresowej na odcinku do Nadarzyna i jeśli destrukt zakupimy, to przy 
sprzyjających warunkach pogodowych remont doraźny wskazanej drogi zostanie przeprowadzony 
jeszcze w tym roku. 
 
Pan Wójt poinformował, że w Dzień Wszystkich Świętych będzie obowiązywała zmiana organizacji 
ruchu na drodze powiatowej od skrzyżowania na Stary Wylezin w stronę kościoła w Chojnacie i 
cmentarza do drogi dojazdowej przed wiaduktem koło tartaku na osiedle w Kowiesach - zostanie 
wprowadzony ruch jednostronny. 
 
Pan Wójt wręczył pisemne podziękowania za udział w XXXX Skierniewickim Święcie Kwiatów 
Owoców i Warzyw: 
- Pani Marii Cygan – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy, za przygotowanie stoiska w 
pierwszym dniu święta,  
- Pani Lidii Wiedeńskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, za udział uczniów w paradzie, 
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Woli Pękoszewskiej, za przygotowanie stoiska w drugim dniu święta 
/podziękowanie odebrała sołtys miejscowości/.  
 
Nie zgłoszono więcej wniosków i nie przedstawiano więcej informacji. 
 
Ad. 17 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXXIII Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.15. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


