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P R O T O K Ó Ł XXXIV/2017 
 
z XXXIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Kowiesy 
 
 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 15.00 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  12 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych –  nieobecni byli radni: Bartłomiej Matysiak, Andrzej 
Oktabiańczuk i Iza Wieczorek, 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 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,  
Pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy, 
Pani Janina Powązka – inspektor UG. 
 
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 12  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 przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy i Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. ppor. pilota Mariana 
Bełca w Jeruzalu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach udziału w nieruchomości . 

10. Podjęcie uchwał  podatkowych na 2018 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty.  
12. Podjęcie uchwały w zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kowiesy. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie gminy 
Kowiesy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 
2017-2020.   

16. Interpelacje i zapytania radnych. 
17. Wolne wnioski i informacje. 
18. Zamknięcie obrad. 
 
Nikt nie wniósł o zmianę porządku obrad. 

 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 
października  2017 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. Protokół został przyjęty 12 głosami.  
 
Ad. 5  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Kowiesach – wykonano stabilizację gruntu 

betonem, ławy fundamentowe, rozpoczęto murowanie ścian fundamentowych i montaż 
oczyszczalni ścieków. 

2. Dobiegają końca roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie – w trakcie są roboty 
malarskie. 

3. Gmina uzyskała od Starosty Skierniewickiego pozwolenie wodno-prawne na przebudowę stawu w 
Woli Pękoszewskiej, czekamy na pozwolenie na przebudowę. W tym miesiącu zostanie złożony 
wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dotację do realizacji tego zadania.   

4. Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie 
gminy. w wyniku postępowania przetargowego uzyskaliśmy cenę 808 tys. zł na 3 lata. Zatem koszt 
odbioru i zagospodarowania odpadów wyniósł 22.467,02 zł brutto miesięcznie /obecnie jest to 
20.805 zł brutto/. 

5. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych. Koszt 1 
kWh w ramach przetargu wyniósł 0,27 zł brutto. Obecna stawka to 0,25 zł. 

6. W dniu 13.11.2017 r. odbyła się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużnika 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” tj. zabudowanej pawilonem handlowym działki nr 
112/4 o pow. 0,1468 ha, obręb Kowiesy. Wartość szacunkowa nieruchomości - 164 tys. zł, cena 
nabycia przez osoby fizyczne -  320 tys. zł.  

  
Wyjazdy i spotkania: 
1. 03.11. – spotkanie z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego i przedstawicielami firmy 

zainteresowanej terenami inwestycyjnymi na terenie gminy. 
2. 06.11. - posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” -  ocena protestów wniesionych 

do LGD dotyczących  4 naborów z 2017 r.  
3. 10.11. -  podpisanie aktu notarialnego – umowa kupna- sprzedaży dz. nr 91/6 w Chrzczonowicach 

na poszerzenie drogi należącej do gminy. 
4. 13.11. – spotkanie z Komendantem KM PSP w Skierniewicach. 
5. 15.11. – Zarząd Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu.  
6. 23.11. – spotkanie w Ministerstwie Środowiska. 
7. 24.11. – wyjazd razem z Prezesem OSP Jeruzal do Dąbrowy Górniczej w celu ustalenia 

wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeruzal. 
 

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

Ad. 6  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Janina 
Powązka – inspektor UG, która wyjaśniła, że zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rada gminy uchwala po konsultacjach z 
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organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w 
sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  W okresie konsultacji, czyli od 10 do 22 listopada, 
nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi co do projektu uchwały będącego przedmiotem konsultacji. 
Następnie pani inspektor przedstawiła treść programu.   
Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy i Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach. 
Pani Przewodniczący wyjaśniła, że do ŁUW w Łodzi wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy i 
Kierownika GOPS w Kowiesach, która została przekazana według właściwości radzie gminy. Skargę 
przeanalizowano na wczorajszym posiedzeniu komisji i uznano ją za bezzasadną. Pani 
Przewodniczący Rady przytoczyła treść skargi i uzasadnienie faktyczne i prawne do  uchwały. 
Radni nie mieli  żadnych uwag do projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego odczytania i 
głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 radnych głosowało za 
podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została 
podjęta 12 głosami.  
 
Ad.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. ppor. pilota 
Mariana Bełca w Jeruzalu. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w związku z  podjętą 
uchwałą 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. Z uwagi na to, że jest to nowa szkoła zgodnie z art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo Oświatowe organ lub osoba, która zakłada szkołę podpisuje akt założycielski oraz nadaje 
pierwszy statut. Pracownik przedstawił jakie kwestie reguluje przedmiotowy statut.  
Radna Dorota Powązka zapytała, czy statucie szkoły zawarte są informacje o sposobie organizacji i 
realizacji działań w zakresie wolontariatu? 
Pani Maria Cygan – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeruzalu, która przygotowywała projekt statutu, 
udzieliła odpowiedzi twierdzącej. 
Radni nie mieli  więcej pytań do projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego odczytania i 
głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 radnych głosowało za 
podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została 
podjęta 12 głosami.  
 
Ad.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na 
rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach udziału w nieruchomości. 
Pan Wójt wyjaśnił, że w związku z tym, ze planuje się rozbudowę budynku instytucji kultury z 
dofinansowaniem zewnętrznym /nabór wniosków ogłaszany przez Instytut Książki na zadania 
związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową bibliotek oraz wyposażeniem  budynków/ 
zasadnym jest wydzielenie działki niezbędnej do korzystania z budynku i przekazanie na rzecz 
Biblioteki udziału ½ w wyodrębnionej nieruchomości zabudowanej o powierzchni ok. 1100 m

2
, 

wyodrębnionej z działki oznaczonej
  

w ewidencji gruntów jako działka nr 116/4 o pow. 0,5581 ha – 
zwiększy to punktację wniosku o 10 punktów i  szanse na dofinansowanie. 
Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwał podatkowych na 2018 rok.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2018. Cena ta wynosi  52,49 zł za 1 dt (tj. q). Wobec czego 
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podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. wyniesie: od 1 ha przeliczeniowego gruntów 
gospodarstw rolnych - 131,23 zł (równowartość 2,5 q), od 1 ha gruntów pozostałych - 262,45 zł 
(równowartość 5 q).  
Dla porównania, na rok 2017 jest od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych  - 131,10 zł, 
od 1 ha gruntów pozostałych - 262,20 zł.  
Radni nie zgłosili żadnych uwag. Proponowane stawki poddano pod głosowanie. W głosowaniu 
jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 radnych głosowało za proponowanymi stawkami, nikt nie 
głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stawki podatku rolnego  zostały przyjęte 12 
głosami. 
 
Pani Skarbnik wskazała, że podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, 
obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za 2017 r., jak podał 
Prezes GUS w komunikacie z dnia 20 października 2017 r., wyniosła 197,06 zł za 1 m

3
.  Wobec tego 

podatek leśny od 1 ha w 2018 r. wyniesie 43,35 zł za 1 ha fizyczny lasu. Dla porównania na rok 2017 
jest: 0,220 m³ x 191,07 zł =  42,02 zł za 1ha fiz. lasu.  
Radni nie zgłosili żadnych uwag. Stawkę poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział 
wzięło 12 radnych. 12 radnych głosowało za proponowaną stawką, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Stawka podatku leśnego  została przyjęta 12 głosami. 
  
Pani Skarbnik przedstawiła proponowane na 2018 r. stawki podatku od nieruchomości w odniesieniu 
do stawek maksymalnych i stawek obowiązujących w 2017 r. : 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w 
ewidencji gruntów i budynków –   0,80 zł od 1 m² powierzchni (stawka maksymalna to  0,91 zł, w 
2017 jest  0,78 zł), 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych –  4,63 zł od 1 ha powierzchni (stawka maksymalna), 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego –  0,28 zł od 1 m² powierzchni, (stawka maksymalna to  0,48 
zł , w 2017 jest  0,27 zł), 
d) niezabudowanych objętych obszarem, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –  3,04 zł od 1 m² 
powierzchni (stawka maksymalna); 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (stawka maksymalna - 0,77 zł , w 2017 
jest  0,47 zł), 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  19,50 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, (stawka maksymalna- 23,10 zł,  w 2017 jest 18,50 zł), 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 10,80  zł od 1 m² powierzchni użytkowej (stawka maksymalna), 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej (stawka maksymalna), 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego –  4,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, (obecnie 4,30 zł), 
z wyjątkiem:   
- budynków letniskowych, dla których stawka wynosi 7,77 od 1m² powierzchni użytkowej(stawka 
maksymalna);   
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych. 
Pani Skarbnik wskazała, że przyjęcie proponowanych stawek zwiększy wpływy do budżetu z tytułu 
tego podatku o 18 tys. zł w porównaniu do roku 2017. 
Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
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radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Następnie pani Skarbnik omówiła propozycje stawek podatku od środków transportowych: 
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 700,00 zł,  (wzrost o 50 zł) 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 980,00 zł,   (wzrost o 100 zł)     
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.200,00 zł;        (wzrost o 150 zł)       
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,   w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia , jak poniżej: 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita   (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 13 1.000,00 1.150,00 

13 14 1.150,00 1.300,00 

14 15 1.250,00 1.400,00 

15  1.400,00 1.800,00 

Trzy osie 

12 17 1.450,00 1.500,00 

17 19 1.600,00 1.650,00 

19 21 1.700,00 1.800,00 

21 23 1.800,00 1.900,00 

23 25 1.900,00 2.150,00 

25  2.150,00 2.350,00 

Cztery osie i więcej 

12 25 1.950,00 2.150,00 

25 27 2.050,00 2.250,00 

27 29 2.350,00 2.550,00 

29 31 2.650,00 2.950,00 

31  2.950,00 3.000,00 

 
(Podwyżki wahają się w granicach od 30 zł do 200 zł, maksymalna stawka z ustawy wynosi 3.130,90 
zł) 
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton –  
1.800 zł;  
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia , jak poniżej: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita  zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 18 
900,00 1.000,00 

18 25 
1.100,00 1.200,00 
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25 31 
1.300,00 1.850,00 

31  
2.100,00 2.380,00 

Trzy osie i więcej 

12 40 
2.200,00 2.400,00 

40  
2.680,00 

3.000,00 

(Podwyżki wahają się w granicach od 100 zł do 250 zł, maksymalna stawka z ustawy wynosi  do 36 
ton – 2.419,98 zł, powyżej 36 ton – 3.130,90 zł) 
 
5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego –  900,00 zł;   (wzrost o 130 zł)       
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia , jak 
poniżej: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita  zespołu pojazdów: 
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy    
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne 
systemy 

zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18 1.000,00 1.050,00 

18 25 1.100,00 1.150,00 

25  1.200,00 1.250,00 

Dwie osie 

12 28 1.200,00 1.250,00 

28 33 1.350,00 1.600,00 

33 38 1.650,00 1.850,00 

38  2.100,00 2.350,00 

Trzy osie i więcej 

12 38 1.750,00 1.850,00 

38  1.850,00 2.100,00 

(Podwyżki wahają się w granicach od 100 zł do 200 zł, maksymalna stawka z ustawy wynosi  do 36 
ton – 1.937,37 zł, powyżej 36 ton – 2.449,37 zł) 
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  o ilości 
miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc -                1.600,00 zł,                 
b) równiej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.800,00 zł.  

Przyjęcie ww. stawek zwiększy o 12 tys. zł wpływy do budżetu z tytułu tego podatku. 
Pani Skarbnik wskazała ponadto, że wysokość otrzymywanej przez gminę subwencji wyrównawczej 
uzależniona jest od wielkości dochodów podatkowych możliwych do uzyskania przez gminę w roku 
poprzedzającym rok bazowy oraz liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według 
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy. Dla ustalenia części wyrównawczej 
subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z stosując do ich obliczenia 
górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Jeżeli więc rada gminy - w ramach 
posiadanych kompetencji - obniży stawki podatków to obniżka ta będzie miała taki sam wpływ na 
wielkość wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jak byłyby to dochody wykonane. 
I tak np. w roku 2017 podatek od środków transportowych liczony według stawek maksymalnych 
wynosił 143 tys. zł, po obniżce stawek do budżetu wpłynęło 90 tys. zł a 53 tys. zł to jest obniżka, która 
dla potrzeb wyliczenia subwencji dla gminy traktowana jest tak jakby te podatki wpłynęły do budżetu 
gminy. 
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Radny Zbigniew Pawlak zapytał o zwolnienie z opodatkowania podatkiem od środków 
transportowych przyczep wykorzystywanych w rolnictwie. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zwolnienie dotyczy przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają  dmc od 7 do 12 ton oraz przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają  dmc  równą lub wyższą niż 12 i związane są wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 
Radni nie mieli  więcej pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Jako kolejny został omówiony projekt uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania 
deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że podjęcie takiej uchwały umożliwi podatnikom składanie deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej ePUAP. 
Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 12 głosami.  
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Pani Skarbnik wyjaśniła,  że powodem zmiany stawek 
ustalonych w  2014 r. są wyniki postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przeprowadzonego w październiku 
2017. W wyniku postępowania przetargowego koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wyniesie 
22.467.02 zł brutto miesięcznie /obecnie jest 20.805 zł brutto/, co w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca daje nam kwotę 8,58 zł brutto. Do tej kwoty należy również doliczyć koszty obsługi 
administracyjnej systemu na terenie gminy oraz koszty obsługi PSZOK. Proponowane stawki, a 
mianowicie w wysokości  9  zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 18 zł, 
jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, nie pokryją w całości kosztów 
funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Kowiesy. Żeby je 
pokryć stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny powinna wynieść 12 zł.  
Radny Zbigniew Pawlak stwierdził, że trzeba tak zrobić, żeby wyniosła ona 12 zł. 
Pani Skarbnik wskazała, że przy stawce 9 zł i 18 zł do funkcjonowania systemu odbierania i 
zagospodarowywania odpadami dołożymy 6 tys. zł. Pani Skarbnik zwróciła też uwagę na duże 
zalęgłości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trudności z ich egzekucją. 
Radny Mieczysław Trukawka zauważył, że podwyższenie stawki za odpady segregowane o 1 zł 
będzie i tak dużym obciążeniem dla rodzin wieloosobowych. 
Pani Skarbnik poinformowała, że mieszkańcy otrzymają zawiadomienia o zmianie wysokości stawek 
opłaty.  
Radni nie mieli  więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad.12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie w zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kowiesy. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w roku 
ubiegłym Rada Gminy Kowiesy przedłużyła obowiązujące od 2015 roku taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kowiesy. W 2017 roku 
ilość nierozliczonej wody zmalała, natomiast koszty produkcji wody utrzymywały się na poziomie 
zbliżonym do 2016 r., w związku z czym uzasadnione jest pozostawienie obecnej taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę bez zmian. W kwestii taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie 
Gminy Kowiesy, koszty funkcjonowania w roku 2017 oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy 
Ośrodku Zdrowia w Kowiesach pozostały na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2016. W związku 
z tym proponuje się utrzymanie taryf na obecnym poziomie. 
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Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie gminy 
Kowiesy. Pani Skarbnik wyjaśniła, że biorąc pod uwagę ochronę odbiorców usług wodociągowo-
kanalizacyjnych i przyjęcie niższych taryf niż rzeczywiste koszty produkcji 1 m³  wody i odprowadzania 
1 m³  ścieków z uwzględnieniem amortyzacji  wysokość dopłat wyniesie: 

 2,25 zł netto plus podatek VAT do ceny 1 m
3
 wody, 

 9,29 zł netto plus podatek VAT do ceny 1 m
3 
ścieków. 

Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Ad. 14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiana budżetu dotyczy: 

 przyjęcia dotacji na rozbudowę szkoły podstawowej – 499.004,00 zł,  

 przyjęcia dotacji za opiekuna prawnego – 199,00 zł, 

 przyjęcia środków z FP na asystenta rodziny – 2.762,63 zł 

 przyjęcia dotacji na dofinansowanie USC – 623,00 zł, 

 zwiększenia planowanych wpływów z podatków lokalnych  i skarbowych -35.996,00 zł,  

 zmniejszenia planowanych wpływów ze sprzedaży mienia – 30.000,00 zł, 

 zmniejszenia wydatków na inwestycje drogowe – 25.000,00 zł, 

 zmniejszenia dotacji na zadania z pomocy społecznej – 6.359,00 zł, 

 zmniejszenia kredytu na drogę w Chojnatce – 25.000,00 zł 

 zmiana w funduszu sołeckim Paplina – przesuniecie kwoty 7.045 zł na remont i konserwację 
altany grillowej. 

Powyższe zmiany zmniejszają deficyt o kwotę 560.000,00 zł. 
Ponadto w wydatkach dokonuje się zmian w ramach posiadanych środków na wydatki bieżące w 
poszczególnych działach według potrzeb. 
Pani Skarbnik wskazała, że w tym roku gmina zaciągnęła następujące kredyty:  

 425.000,00 zł na przebudowę drogi w Chojnatce i 114.869,00 zł na spłatę kredytów z lat 
ubiegłych - oprocentowanie 2,06 %, odsetki za cały okres kredytowania 50 tys. zł;  

 kredyt na remont świetlicy w Starym Wylezinie w kwocie 142.419,00 zł - oprocentowanie 
1,99%, odsetki za cały okres kredytowania 12 tys. zł;  

 pożyczka  na remont świetlicy w Starym Wylezinie w kwocie 40.415,00 zł - oprocentowanie 
1,5%, odsetki za cały okres kredytowania 1,4 tys. zł.  

Kredyt na rozbudowę szkoły w kwocie 300 tys. zł  zostanie zaciągnięty w grudniu br. Na początek roku 
zadłużenie wynosiło 1.260.150,00 zł, zaciągnięty dług w roku 2017- 1.022.703,00 zł, spłata w roku 
2017 – 476.950,00 zł. Dług na koniec roku 2017 wyniesie 1.805.903,00 zł tj. 14 % dochodów budżetu. 
Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. 12 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Ad.15 
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 29.11.2017 r. po zmianach. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany limitów zobowiązań 
możliwych do zaciągnięcia przy realizacji zadania Rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej 
Kowiesach – zwiększenie wartości zadania w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty 
dodatkowe /ustabilizowanie gruntu pod fundamenty/ - zwiększenie o 180 tys. 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 12 radnych. 12 
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radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Ad. 16 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji i zapytań. 
 
Ad.17 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
Radny Janusz Brzeziński przedstawił swoje stanowisko dotyczące postępowania radnego Zbigniewa 
Pawlaka. Zdaniem radnego przez te ostatnie 3 lata wyrządził on gminie wiele szkód wizerunkowych. 
Radny zwrócił uwagę na używanie przez radnego Zbigniewa Pawlak  obraźliwych  zwrotów wobec 
pozostałych członków rady oraz negację inwestycji rozbudowy szkoły, biblioteki, inwestycji drogowej w 
Paplinie i termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie. Radny Janusz Brzeziński wskazał, 
że radny Zbigniew Pawlak robi tzw. czarny PR- fotografuje, pokazuje zdjęcia i  jeździ po domach. 
Odnośnie świetlicy w Starym Wylezinie radny Zbigniew Pawlak neguje kompetencje wykonawcy i 
inspektora nadzoru. Budynek ma swoje lata /budynek przedwojenny z bali, są nierówności ścian/, 
wykonawca i inspektor nadzoru uznają wykonanie  prac zgodnie ze sztuką budowlaną, radny Zbigniew 
Pawlak to neguje a na wczorajszym posiedzeniu komisji  stwierdził, że ta nora położy się tak jak 
budynek socjalny na Wymysłowie.  
Radny Janusz Brzeziński przedstawił zdjęcia ww. budynku socjalnego, wskazując, że budynek ten się 
nie zawala i obiecał, że jak remont świetlicy w Starym Wylezinie zostanie zakończony również zdjęcia 
tego budynku przedstawi.  
Radny nadmienił, że o ile negacja poczynań poprzedniego wójta przez radnego Zbigniew Pawlaka jest 
uzasadniona /nie jest jego sympatykiem/, to dziwi się temu, że występuje on przeciwko obecnemu 
wójtowi, który mimo niesprzyjających uwarunkowań politycznych stara się jak może w kwestii 
pozyskiwania dofinansowania, żeby coś dla społeczeństwa zrobić. Radny zaapelował do radnego 
Zbigniew Pawlak o zaprzestanie czynionych przez niego działań. Radny następnie przytoczył zarzuty 
stawiane przez radnego Zbigniew Pawlak co do realizacji inwestycji termomodernizacji świetlicy w 
Starym Wylezinie – styropian nie takiej grubości, stary dach został /celagier jest zdrowy, z uwagi na 
pogodę zdecydowano o niezdejmowaniu dachu – możliwe zalanie ścian/. Radny wskazał, że 
odkopano na 1 m fundamenty i zabezpieczono, zrobiono podwójne wylewki, nierówności ścian 
zniwelowano styropianem różnej grubości. Radny zwrócił uwagę, że w związku z remontem budynku 
socjalnego na Wymysłowie radny Zbigniew Pawlak złożył doniesienie do prokuratury /postępowanie 
zostało umorzone/. Budynek ten nie nadaje się do zamieszkania, bo nie dokończono prac 
remontowych, ale nie grozi zawaleniem. Radny ponownie zaapelował do radnego Zbigniewa Pawlak, 
by zaprzestał swoich poczynań. 
Radny Zbigniew Pawlak stwierdził, że fundamenty w budynku świetlicy nie mogły być odkopane na 1 
m w ziemi, bo są 0,5 m i zauważył, że nie czepiałby się, gdyby wszystko było dobrze robione. 
Wydatkuje się 250 tys. zł na inwestycję a słupki i bale są zgnite, podciągi przeżarte.  
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że zaimpregnowano elementy drewniane dachu. 
Radny Zbigniew Pawlak zażądał wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku świetlicy. 
Pani Przewodniczący Rady przypomniała, że wszyscy radni opowiedzieli się za przedmiotową 
inwestycją i podkreśliła, że nadzór budowlany prowadzi osoba, która ma do tego uprawnienia i 
właściwe kwalifikacje.  
Radny Zbigniew Pawlak zażądał, żeby na sesji pracownik ds. inwestycji przedstawił, jakie prace 
powinny być wykonane. 
Przewodniczący stwierdziła, że radni nie znają się na przedmiotowej materii i zapytała, czy ktoś z 
radnych, poza radnym Zbigniewem Pawlakiem, ma uwagi do tej inwestycji? 
Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 
Pani Przewodniczący przypomniała, że budynek będzie odebrany przez nadzór budowlany i ten kto 
podpisze odbiór budynku będzie za to ponosił odpowiedzialność.  
Radny Zbigniew Pawlak stwierdził, że ktoś odebrał budynek w Wymysłowie i odpowiedzialności nie 
poniósł. Mamy jeden budynek do rozbiórki, będzie zaraz i drugi. 
Radny Janusz Brzeziński powrócił do kwestii budynku socjalnego w Wymysłowie. Remont budynku 
miał być realizowany w II etapach. I etap – część pomieszczeń, został wykonany w 2014 r. za ok. 60 
tys. zł, drugi etap miał być wykonany za ok. 30 tys. zł. Było to akurat w roku wyborczym. Pani 
Wacławek chodzi po gminie i mówi, kto kazał robić sabotaż w gminie, kto kazał te stemple wyrwać, kto 
kazał jej synowi skakać po stropie, żeby się zarwało. I teraz trzeba ten budynek rozebrać i to jest 
zdaniem radnego niegospodarność. Radny wniósł, żeby budynek pozostał w zasobie gminnym. 
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Radna Barbara Kowalska odniosła się do sytuacji mieszkaniowej rodziny państwa Wacławek i 
wskazała, że to radny Zbigniew Pawlak poinformował rodzinę, że może ubiegać się o wynajem lokalu 
mieszkalnego w ośrodku zdrowia.  
Radny Zbigniew Pawlak nie zaprzeczył. 
Radny Andrzej Krajewski zwrócił uwagę, że ekspertyza stanu technicznego budynku socjalnego 
dotyczyła w głównej mierze niespełniania przez ten budynek przewidzianych przepisami prawa 
wymogów dla pomieszczeń mieszkalnych. Istniejące usterki da się naprawić. Radny wniósł o to, żeby 
budynku nie poddawać rozbiórce i pozostawić go w zasobie. 
Radna Barbara Białek przypomniała, że wszyscy doskonale wiedzą jak wyglądały świetlice w 
Jeruzalu, Paplinie i w Turowej Woli przed przebudową czy rozbudową. Trzeba poczekać na 
dokończenie remontu świetlicy w Starym Wylezinie i wtedy to ocenić. Radna wskazała, że na 
spotkaniu podsumowującym inwestycję drogową w Paplinie rady powiatu i rady gminy uczestniczył 
także radny Zbigniew Pawlak mimo, że głosował przeciwko tej inwestycji. 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zapytał, kim właściwie się gmina opiekuje – panią K:W. 
tylko czy też jej dziećmi? 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że jeżeli chodzi o zapewnienie lokalu socjalnego to musimy go zapewnić 
całej rodzinie, gdyż zamieszkiwali oni w gminnym budynku socjalnym, który został rozebrany z uwagi 
na stan techniczny.   
 
Sołtys Lisnej poruszyła kwestię fatalnej nawierzchni drogi Chrzczonowice-Lisna-Paplinek i poprosiła 
radnych z komisji drogowej, którzy wiosną br. dokonywali objazdu dróg gminnych, żeby w dniu 
dzisiejszym udali się na przedmiotową drogę. 
Radny Andrzej Krajewski wskazał, że z uwagi na mokry rok nawierzchnie ulegają zniszczeniu i 
każdy z radnych może wskazać na swoim terenie drogi najbardziej zniszczone.  
Potwierdziła to radna Barbara Kowalska i radny Cezary Żukowski. 
Sołtys Lisnej zapytała, co ma odpowiedzieć mieszkańcom i wskazała, że droga jest w takim stanie, że 
niedługo przestanie być przejezdna. Sołtys podniosła kwestię bardzo dużego natężenia ruchu na tej 
drodze. 
Potwierdziła to Sołtys Paplinka. 
 
Sołtys Lisnej zapytała o kwestię zmiany okręgów wyborczych – wniosek w tej sprawie składali 
mieszkańcy Lisnej  w marcu br. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że w parlamencie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu wyborczego. 
Projekt zmian wprowadza instytucję powiatowego i wojewódzkiego komisarza wyborczego. 
Wojewódzki komisarz będzie decydował o liczbie mandatów i granicach okręgów w wyborach 
samorządowych, a powiatowy będzie odpowiadał za tworzenie i zmianę obwodów wyborczych oraz 
ustalanie ich siedzib. Jeżeli zmiany nie wejdą w życie będziemy prowadzić rozmowy z KBW w 
Skierniewicach. Pani Sekretarz wskazała na zasadę reprezentatywności przy tworzeniu okręgów 
wyborczych i nadmieniła, że zmiana okręgów wyborczych może nastąpić najpóźniej na 3 miesiące 
przed terminem wyborów.  
 
Pan Wójt poinformował, że w projekcie budżetu powiatu na 2018 r. przewidziano środki na wykonanie 
dokumentacji projektowej  przebudowy drogi powiatowej w Starym Wylezinie /od skrzyżowania  w 
Kowiesach do wiaduktu w Nowym Wylezinie/ - 20 tys. zł. 
 
Radny Zbigniew Pawlak poprosił o pisemną odpowiedź dotyczącą braku możliwości geodezyjnego 
ustalenia  przebiegu granic  dz. nr 56 w obrębie Paplin – droga  w kierunku Paplinka.   
Pan Wójt przypomniał, że zgodnie z ustaleniami na wczorajszym posiedzeniu komisji robotnicy 
gospodarczy wymierzą pas drogowy o szer. 3 m. Zaznaczył też, że na ustalenie przebiegu granic 
drogi nie ma na dzień dzisiejszy środków zabezpieczonych w budżecie, a sołectwa w których 
konieczne jest wytyczenie przebiegu dróg w związku z ich remontami przeznaczają na to fundusze 
sołeckie. Przypomniał także, że w przypadku, gdy właściciele sąsiednich działek nie uznają punktów 
granicznych sprawy trafiają do sądów i ciągną się latami.  
 
Sołtys Lisnej ponowiła pytanie dotyczące naprawy drogi Chrzczonowice-Paplinek-Lisna. 
Przewodniczący Rady spytała o oczekiwania pani Sołtys. 
Sołtys Lisnej wskazała, że oczekuje zasypania dziur w drodze. 
Pan Wójt poinformował,  że czekamy na dwa transporty tłucznia i zapewnił, że najbardziej zniszczone 
i newralgiczne odcinki dróg zostaną poprawione, o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą. Pan Wójt 
wskazał również, że sytuacja przedstawiałaby się inaczej gdyby fundusze sołeckie zostały 
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przeznaczone w całości na drogi. Pan Wójt zapewnił też, że w przyszłorocznym budżecie będzie ujęta 
droga Chrzczonowice-Lisna-Paplinek i zwrócił uwagę na trudności z pozyskiwaniem funduszy 
zewnętrznych z uwagi na niespełnianie wymogów dot. parametrów dróg. 
Radny Mieczysław Trukawka zwrócił uwagę na duży ruch samochodów na drodze Chrzczonowice-
Paplinek-Lisna i zaproponował wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km na tej drodze. 
Przewodniczący Rady zapytała, czy dostawa kruszywa ma zostać przeznaczona na wskazaną drogę? 
Radna Barbara Białek zwróciła uwagę, że nie powinno wyróżniać się Lisnej. 
Przewodniczący Rady przypomniała, że dostawa kruszywa, o której mowa, w znacznej części jest 
przeznaczona na drogi realizowane z funduszy sołeckich. 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski opowiedział się za przeznaczeniem części dostawy 
kruszywa na wskazaną drogę.  
Radna Barbara Kowalska zapytała o przeznaczenie funduszy sołeckich na 2017 r. Paplinka i Lisnej. 
Sołtys Paplinka wskazała, że tegoroczny fundusz sołecki, tak jak fundusze sołeckie w latach ubiegłych 
był przeznaczony na wskazaną drogę. 
Sołtys Lisnej przypomniała, że w związku z grantami sołeckimi fundusz sołecki został przeznaczony 
na altanę grillową przy świetlicy i dodała, że gdyby fundusz sołecki mieszkańcy Lisnej przeznaczali 
tylko na drogi w świetlicy i przy świetlicy nie byłoby nic zrobione.  
Pan Wójt wyjaśnił, że nie jest możliwe pozyskanie destruktu z przebudowy DK nr 8 do parametrów 
drogi ekspresowej z odcinka od Radziejowic do Nadarzyna, o którym była mowa na poprzedniej sesji, 
z uwagi na wstrzymanie prac z powodu złej pogody. Wskazał także, że ze środków zaplanowanych na 
rok 2017 na bieżące utrzymywanie dróg w wysokości 80 tys. zł wykonano naprawę przedmiotowej 
drogi wiosną /koszt ok. 15 tys. zł/. 
Radna Barbara Kowalska stwierdziła, że radny z Chełmc powinien dopilnować remontu wskazanej 
drogi. 
Radny Zbigniew Pawlak wskazał, że droga została dobrze wykonana. 
Radny Janusz Brzeziński zauważył, że na terenie gmin ościennych drogi wcale nie są lepsze i podał 
przykład drogi przez Narty. Opowiedział się też za przeznaczeniem części kruszywa na drogę 
Chrzczonowice-Lisna-Paplinek. 
Przewodniczący Rady podsumowując dyskusję stwierdziła, że większość dróg na terenie gminy 
wymaga napraw, radni nie są przeciwni naprawie drogi Chrzczonowice-Lisna-Paplinek, ale mamy 
ograniczenia budżetowe. W miarę możliwości drogi będą naprawiane. Jeżeli będzie materiał będziemy 
mieć tę drogę na uwadze.  
 
Nie zgłoszono więcej wniosków i nie przedstawiano więcej informacji. 
 
Ad. 18 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXXIIV Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 15.00. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


