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P R O T O K Ó Ł XXXV/2017 
 

z XXXV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2017 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  11.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 12.15 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  12 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych –  nieobecni byli: radna Teresa Pietrzak, radny Andrzej 
Oktabiańczuk i radny Cezary Żukowski (radna Dorota Powązka przybyła w trakcie punktu 7 obrad)   
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 Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy, 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. 
 
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 11 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 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu skierniewickiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2018-

2021. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Zamknięcie obrad.  

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił pan Jarosław Pepka -  Wójt Gminy, który wniósł o  
wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 10 punktu 11: 
„11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” z 
uwagi na 30- dniowy  termin na przekazanie skargi.  
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Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 
radnych, 11 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 11 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 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu skierniewickiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2018-

2021. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad.  

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 
listopada 2017 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. Protokół został przyjęty 11 głosami.  
 
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
I. Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. W dniu 18 grudnia b.r. miał miejsce odbiór częściowy robót przy realizacji zadania pn.”Rozbudowa 

i przebudowa szkoły podstawowej w Kowiesach”.   Zakres wykonanych robót: roboty rozbiórkowe, 
ławy, izolacje poziome z papy termozgrzewalnej, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, 
izolacje pionowe termiczne, część murów zewnętrznych parteru, zasypka piaskowa ścian 
fundamentów, podłoża pod posadzki, biologiczna oczyszczalnia ścieków, instalacja kanalizacji 
zewnętrznej i podposadzkowej, uziom fundamentów.  Wartość robót na dzień odbioru – 
865.621,94 zł. Obecnie trwają roboty przy wznoszeniu murów zewnętrznych pierwszej 
kondygnacji. 

2. W dniu 5 grudnia 2017 r. odbył się odbiór końcowy świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie.   
3. W listopadzie b.r. został złożony został wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na przebudowę zbiornika małej retencji w Woli 
Pękoszewskiej. 

4. W dniu 29 grudnia 2017r. dokonano zakupu działki nr 59/1 o pow. 0,0709 ha, obręb Wola 
Pękoszewska w celu poszerzenia pasa drogowego działki nr 60, obręb Wola Pękoszewska. Cena 
nabycia 11 zł/m

2
.  

5. Zakończono procedurę szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotyczących strat w 
środkach trwałych, spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. 

6. Wykonano progi zwalniające w ciągu drogi gminnej w Budach Chojnackich/ z funduszu 
sołeckiego/. 

7. W dniu 1 grudnia 2017 r. podpisano umowę z firmą ENERIS na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych na terenie gminy. 

II. Wyjazdy służbowe i spotkania: 
1. 06.12. – spotkanie z Prezesem WFOŚiGW w Łodzi. 
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2. 07.12. – podpisanie w Ministerstwie Sprawiedliwości umowy na dotację na samochód pożarniczo-
gaśniczy dla OSP Wola Pękoszewska. 

3. 11.12. – spotkanie z Komendantem Miejskim PSP w Skierniewicach. 
4. 15.12. – szkolenie w Urzędzie Marszałkowskim dot. PROW, rozliczenie dotacji na rozbudowę 

szkoły w ŁUW w Łodzi. 
5. 19.12. – wyjazd do ŁUW w Łodzi. 
6. 29.12. – podpisanie aktu notarialnego. 

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

 
Ad. 6  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 
rok. Pracownik ds. obsługi rady gminy wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy do 
zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 grudnia każdego roku. W planie na 2018 rok 
przewidziano dwie kontrole problemowe: w pierwszym półroczu przedmiotem kontroli będą dochody z 
i wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w 2017 r., w drugim półroczu przedmiotem 
kontroli będą wydatki na jednostki OSP z terenu gminy poniesione w latach 2015-2017. Ponadto 
komisja dokona oceny wykonania budżetu po zakończeniu roku budżetowego i wystąpi z wnioskiem 
do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi a także dokona oceny 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.  
Radni nie mieli  żadnych uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 radnych. 11 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 11 głosami.  
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2017 rok.  
Na obrady przybyła radna Dorota Powązka. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że zmiana budżetu dotyczy zmniejszenia 
planowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w Jeruzalu w kwocie 130.000,00 zł, 
zmniejszenia wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 20.000,00 zł oraz zdjęcia z planu dochodów roku 
2017 kwoty 71.190,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na drogę w Chojnatce 
(dotacja będzie ujęta w planie roku 2018 gdyż nie wpłynęła w roku 2017). W planie wydatków dotację 
tą pokryją środki własne jakie zostały na wydatkach bieżących w dziale obsługi wody i dróg. W 
wydatkach dokonuje się zmian w grupach wydatków w ramach planu w dziale oświaty, gospodarki 
mieszkaniowej i komunalnej. 
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. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci 
zamieszkałych na terenie gmin powiatu skierniewickiego. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr 
wyjaśnił, że powiat Skierniewicki zatrudnia dziecięcych lekarzy psychiatrów, z  pomocy których 
korzystają dzieci z gminy Kowiesy. Z uwagi na to konieczne jest częściowe pokrycie kosztów 
zatrudnienia ww. specjalistów. W związku z czym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie pomocy 
finansowej udzielonej w formie dotacji celowej.  Wysokość dotacji to 2.520,00 zł.   
Radni nie 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.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik jak poniżej: 
DOCHODY BUDŻETU 
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Uwzględniając  przewidywane  dochody  własne  budżetu, kwotę subwencji ogólnej, planowane  
udziały gminy  w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych, 
zaplanowano dochody ogółem na 2018 rok w wysokości 11.602.795,00 zł, z czego : 

a) dochody własne – 4.076.548,00 zł,    
b) dotacje – 3.761.041,00 zł,  
c) subwencje – 3.765.206,00 zł.  

Źródłami dochodów własnych w 2018 r. będą: 
1) wpływy z podatków lokalnych w wysokości 1.843.000,00 zł,  z czego: 

a) z podatku od nieruchomości – 1.070.000,00 zł, 
b) od środków transportowych – 86.000,00 zł,   
c) z podatku rolnego zaplanowano 524.000,00 zł,   
d) z podatku leśnego - 63.000,00 zł; 

2) wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 85.000,00 zł; 
3) wpływy z opłat w wysokości 323.800,00  zł, w tym m.in.: 

a) skarbowej, targowej wynosić będą 15.300,00 zł,  
b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za 

zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł i opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 
250.000,00 zł, 

c) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych w wysokości 41.000,00 zł,   
4) wpływy z usług – 242.500,00 zł, w tym m.in.: 

a) ze sprzedaży wody – 180.000,00 zł, 

b) ze sprzedaży obiadów w szkole - 60.000,00 zł , 

3)  dochody z majątku gminy w wysokości 257.300,00 zł, z tego m.in.: 
a) czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów 145.000,00 zł (w 

kwocie tej uwzględniono wynajem sal w świetlicach wiejskich), 
b) dochody z tytułu sprzedaży gruntów – 100.000,00 zł (działki przygotowane do sprzedaży w 

Jeruzalu); 
4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1.000 zł (z 
tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego); 
5) pozostałe dochody – 16.832,00 zł. 
6) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego 
podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2018 roku wynosić będzie 1.392.116,00 zł, natomiast 
udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu 
państwa zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. 
Subwencja ogólna na 2018 rok planowana jest w kwocie 3.765.206,00 zł, z tego: 

 część wyrównawcza 1.468.025,00 zł, 

 część równoważąca 7.393,00 zł, 

 część oświatowa 2.286.788,00 zł. 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na 
podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano według 
danych przedstawionych przez  Łódzki Urząd  Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze. 
Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 3.529.138,00 zł oraz 
dofinansowanie zadań własnych w kwocie 231.903,00 zł, dotyczą: 
 realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 27.845,00 zł, 

 prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 507,00 zł, 

 dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 102.750 zł (dotację zaplanowano biorąc 
pod uwagę planowaną liczbę uczniów – 1.370,00 zł na ucznia), 

 realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 147.428,00 zł, w tym: 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej – 26.522,00 zł, 

 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.308,00zł, 

 zasiłki stałe – 68.367,00 zł, 

 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 29.400,00 zł, 

 opłacenie opiekuna prawnego – 367,00 zł, 

 pomoc w zakresie dożywiania – 19.464,00 zł, 

 realizacji zadań z zakresu pomocy rodzinie – 3.482.511,00 zł , w tym : 

 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.179.259,00 zł, 

 świadczenia wychowawcze – 2.303.252,00 zł. 
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WYDATKI BUDŻETU 
Wydatki budżetu gminy na rok 2018 zaplanowano w wysokości 16.202.795,00 zł. 
Globalną  kwotę wydatków w wysokości 16.202.795,00 zł przeznacza się na: 
1) wydatki bieżące - 10.537.795,00 zł, w tym: 
 a) wydatki jednostek budżetowych – 6.077.733,00 zł, w tym na: 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.868.397,00 zł, 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.209.336,00 zł, 
 b) dotacje na zadania bieżące – 722.920,00 zł, 
 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.677.142,00 zł, 
 d) obsługę długu gminy –50.000,00 zł, 
2) wydatki majątkowe  5.665.000,00 zł. 
 
Pani Skarbnik omówiła planowane wydatki w niektórych działach gospodarki gminy: 
 
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   90.480,00 zł. 
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.480,00 zł na składki na rzecz Izb Rolniczych wynoszące 
2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę oraz 80.000,00 zł na 
wydatki inwestycyjne. 
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 
165.308,00 zł 
Zaplanowane środki są przeznaczone na obsługę dostarczania wody, tj. energia SUW, opłaty za 
pobór wody od Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad urządzeniami w SUW, zakup wodomierzy 
(częściowa wymiana), materiały eksploatacyjne, usuwanie awarii (104.550,00 zł) oraz koszty osobowe 
konserwatora wodociągów (60.758,00 zł).  
Dział  600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  1.450.872,00 zł 
Środki  zaplanowano na: 
1) wydatki inwestycyjne – 1.050.000,00 zł: 
2) wydatki bieżące w kwocie 400.872,00 zł, z przeznaczeniem na: 

 utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz  remonty i utrzymanie dróg gminnych całorocznie 
115.283,00 zł, 

 remonty dróg realizowane w ramach tzw. funduszu sołeckiego 187.502,00 zł, 

 pozostała kwota to koszty utrzymania pracowników drogowych – 98.087,00 zł. 
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  408.027,00  zł 
Zaplanowano wydatki związane z : 
1) wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 169.000,00 zł, 
2) wydatkami bieżącymi  w kwocie 239.027,00 zł, tj.: 

 utrzymanie nieruchomości gminnych (remonty, ubezpieczenia, energia, wywóz nieczystości, 
koszty ogrzewania i wynagrodzenia palaczy, koszty sprzątania itp.), koszty podziału i 
rozgraniczenia nieruchomości gruntowych – 187.113,00 zł, 

 zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego –51.914,00 zł. 
Dział 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 32.000,00 zł 
Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzenia urbanisty za wydawanie opinii o warunkach zabudowy 
oraz sporządzenie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  1.716.560,00 zł 
W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące  w tym na: 
a) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. USC – 101.925,00 zł, (zatrudnienie 

wynosi 1 i 1/8 etatu), 
b) działalność Rady Gminy - 54.000,00 zł, 
c) funkcjonowanie urzędu gminy – 1.219.100,00 zł, w tym:  

 wynagrodzenia  osobowe – 744.309,00 zł, przy zatrudnieniu 13 etatów administracyjnych  

 i jeden etat obsługi urzędu. 

 odprawa emerytalna – 17.712,00 zł, 

 nagrody jubileuszowe – 29.979,00 zł, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) – 60.000,00 zł, 

 składki społeczne i FP od wynagrodzeń – 158.500,00 zł, 

 wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 6.600,00 zł (palacz C.O.),  

 pozostałe wydatki bieżące 202.000,00 zł, w tym:  

 zakup opału, środki czystości, materiały biurowe, tonery, zakup energii, konserwacja pieca i 
kserokopiarek, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, opłata za wodę, prenumerata 
czasopism, konserwacja centrali telefonicznej, obsługa prawna, usługi kominiarskie, 
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monitoring budynku, usługi internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii 
stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup materiałów 
papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, odpis na ZFŚS i inne, 

d) promocję gminy 22.000,00 zł, w tym wydawanie bezpłatnego kwartalnika ,,Nasza Gmina 
Kowiesy”, 

e) obsługę jednostek samorządu terytorialnego, która dotyczy wydatków Gminnego Zespołu Oświaty - 
wydatki wynoszą 192.565,00 zł,   
f) pozostałą działalność 126.970,00 zł, w tym: 

 składki członkowskie gminy - 34.000,00 zł (dla Stowarzyszenia LGD ,,Kraina Rawki” – 
30.000,00 zł pozostała kwota dla Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Gmin i 
Powiatów Dorzecza Bzury), 

 wydatki związane z poborem podatków 42.000,00 zł (w tym 40.000,00 zł inkaso dla sołtysów),   

 diety sołtysów za udział w Sesji Rady Gminy – 16.000,00 zł, 

 realizacja zadania pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kowiesy‘’ –
opłacenie Internetu i ubezpieczenia sprzętu informatycznego – 31.420,00 zł, 

 pozostałe wydatki – 3.550,00 zł. 
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 146.000,00 zł 
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na: 
1)   zakup paliwa dla policji działającej na terenie gminy Kowiesy 3.500,00 zł, 
2) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Kowiesy 107.000,00 zł, w kwocie tej dotacja na 
zakup wyposażenia w kwocie 20.000,00 zł, 
Pozostałe wydatki to ekwiwalenty za udział w działaniach i szkoleniach pożarniczych (19.200 zł), 
wynagrodzenia kierowców (24.332,00 zł) oraz bieżące utrzymanie strażnic, sprzętu i samochodów 
OSP (43.468,00 zł), 
rezerwę celową w wysokości 34.000,00 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 
pozostałą działalność – 1.500,00 zł. 
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  50.000,00 zł 
Zaplanowano środki na opłacenie prowizji bankowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. 
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 20.000,00 zł 
W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł. 
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  7.003.549,00 zł  
Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 4.030.000 zł i 
wydatki bieżące w kwocie 2.983.549,00 w tym m.in. na:  

1) dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli – 178.200,00 zł, 
2) refundacja kosztów dotacji dla gminy Mszczonów za dzieci z terenu gminy Kowiesy 

uczęszczające do oddziału przedszkolnego  w tej gminie - 10.000,00 zł, 
3) refundacja kosztów dotacji dla gminy Rawa Mazowiecka, Mszczonów i gminy Skierniewice za 

dzieci uczęszczające do Niepublicznych przedszkoli w tych gminach - 95.000,00 zł, 
4) przedszkola prowadzone przez podmioty niepubliczne w innych formach wychowania 

przedszkolnego, dotacja w kwocie 181.200,00 zł, 
5) przedszkola prowadzone przez podmioty publiczne w innych formach wychowania 

przedszkolnego, dotacja w kwocie 4.000,00 zł, 
6) dodatek wiejski nauczycieli oraz należności przysługujące w ramach BHP – 84.982,00 zł, 
7) pozostałe wydatki bieżące oświaty – 564.776,00 zł. 

Szkoły Podstawowe 
Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1.864.917,00 zł, z tego 178.200,00 zł stanowi 
dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli. Pozostała kwota obejmuje wydatki 
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach w wysokości 1.269.745,00 zł oraz 
wydatki Szkoły Podstawowej im. ppor. pilota Mariana Bełca w Jeruzalu w kwocie 416.779,00 zł. 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 154.837,00 zł, z tego 10.000,00 zł stanowi dotacja dla Gminy 
Mszczonów za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Kowiesy. Pozostała 
kwota w wysokości 144.837,00 zł obejmuje wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Kowiesach. 
Przedszkola 
Zaplanowano kwotę 95.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji z związku z uczęszczaniem dzieci z 
terenu gminy Kowiesy do przedszkoli w innych gminach. 
Zespoły Wychowania Przedszkolnego 
Zaplanowano dotację dla dwóch istniejących ZWP w Turowej Woli i Jeruzalu w wysokości 181.200,00 
zł . Dotacja dla ZWP w Turowej Woli planowana jest w wysokości 112.800,00 zł, natomiast dla ZWP w 
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Jeruzalu w wysokości 68.400,00 zł, z uwagi na to, że uczęszcza tam mniej dzieci. Przyjęto 
następującą kalkulację: miesięczna dotacja na dziecko wynosi 300,00 zł, średniomiesięczna liczba 
dzieci w Zespołach: w Turowej Woli - 30 dzieci, w Jeruzalu - 19 dzieci. Dotacja przekazywana będzie 
w ratach miesięcznych przez 12 miesięcy. Zaplanowano również dotację dla innych gmin, gdzie dzieci 
z terenu gminy Kowiesy uczęszczają do Zespołów Wychowania Przedszkolnego w wysokości 
4.000,00 zł. 
Klasy dotychczasowego gimnazjum 
Plan wydatków dla klas dotychczasowego gimnazjum mieszczących się w Szkole Podstawowej w 
Jeruzalu wynosi 294.520,00  zł i obejmuje jedynie wydatki na wynagrodzenia i pochodne   
Dowożenie uczniów do szkół 
Zaplanowana kwota na usługę dowozu uczniów do szkół wynosi 196.960,00 zł, z tego 143.460,00 zł 
to kwota za przewóz uczniów do szkół, który wykonuje PKS Skierniewice, 24.500,00 zł to koszty opieki 
nad dowożonymi uczniami, natomiast 29.000,00 zł zaplanowano na zwrot kosztów dowozu uczniów 
niepełnosprawnych. 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Plan środków na to zadanie stanowi 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli i wynosi  
11.210,00 zł. Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów za szkolenia nauczycieli bądź 
dofinansowanie do studiów drugiego kierunku. 
Stołówki szkolne 
Plan wydatków na stołówkę szkolną wynosi 122.905,00 zł. Zatrudniona jest jedna osoba na umowę o 
pracę (1 etat) oraz intendent na umowę zlecenie. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 
53.719,00 zł, na pozostałe wydatki 69.186,00 zł, w tym 60.000,00 zł to środki na zakup żywności. 
Pozostała kwota dotyczy zakupu materiałów i odpisu na ZFŚS.  
Pozostała działalność 
Zaplanowana kwota w wysokości 48.000,00 zł obejmuje środki na wkład własny przy składaniu 
wniosków na realizację projektów edukacyjnych w wysokości 15.000,00 zł oraz środki na odpis ZFŚS 
dla nauczycieli emerytów w wysokości 33.000,00 zł.   
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 50.000,00 zł 
Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.000,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację programu zwalczania narkomanii. 
 Ze środków tych finansowane będą między innymi zajęcia sportowe dla dzieci oraz działalność 
świetlicy w Woli Pękoszewskiej i Jeruzalu. 
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 528.964,00 zł  
Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które obejmują: 
1) realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3.600,00 zł, 
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z      

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 26.522,00 zł, w tym 100% środki z       
dotacji, 

3) zasiłki i pomoc w naturze  28.308,00 zł, w tym: 
4) zasiłki okresowe  3.308,00 zł - środki z dotacji, 
5) zasiłki celowe i pomoc w naturze 25.000,00 zł – środki własne , 
6) dodatki mieszkaniowe 2.000,00 zł – środki własne, 
7) zasiłki stałe 68.367,00 zł – środki z dotacji, 
8) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 253.621,00 zł, w tym wynagrodzenia dla  2,5 

etatu  w kwocie 215.000,00 zł (w tym odprawa emerytalna w wysokości 35.000,00 zł) oraz 
38.254,00 zł to koszty bieżące utrzymania GOPS i 367,00 zł to kwota dla opiekuna prawnego 
(środki z dotacji), 

9) koszty związane z zatrudnieniem opiekunki 42.082,00 zł,  
10) pomoc w zakresie dożywiania – 34.464,00 zł ( w tym dotacja 19.464,00 zł), 
11) pozostałą działalność – 70.000,00 zł (środki na opłacenie domu pomocy za podopiecznych).  
Planowane  dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynoszą 147.428,00 zł, 
natomiast kwota w wysokości 381.536,00 zł, to środki własne budżetu gminy (tj. 72 % wydatków 
bieżących na pomoc społeczną). 
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.520,00 zł  
Dział 855 – RODZINA 3.545.608,00 zł  
Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które obejmują: 

 świadczenia wychowawcze – 2.303.252,00 zł – środki z dotacji, 

 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.222.796,00 zł, w tym środki z dotacji budżetu 
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państwa 1.179.259,00 zł, środki własne 43.537,00 zł (zatrudnienie 1 etat do obsługi tych 
świadczeń  43.105,00 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w latach ubiegłych 
– 432,00 zł), 

 zatrudnienie asystenta rodziny – 15.600,00 zł, 

 opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 3.960,00 zł – środki z budżetu 
gminy.                                                                                                                                                                                          

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA  440.400,00 zł 
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na: 

1) wydatki inwestycyjne – 36.000,00 zł, 
2) wydatki bieżące : 

 gospodarka odpadami – 275.000,00 zł, realizacja ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 oczyszczanie gminy – 32.500,00 zł, w tym realizacja programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami, 

 oświetlenie ulic, placów i dróg - 73.200,00 zł, w tym koszty zakupu energii – 50.000,00 zł, 

 pozostała działalność – 23.700,00 zł, w tym 22.500,00 wydatki w ramach GFOŚ : udział 
własny w realizacji zadania odbioru azbestu, aktualizacja programu usuwania azbestu wraz z 
inwentaryzacją oraz przeprowadzenie konkursu pn. ,,Czyste sołectwo”. 

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 207.000,00 zł 
W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie biblioteki gminnej w Kowiesach oraz filii w Woli 
Pękoszewskiej poprzez dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej. 
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA  25.000,00 zł 
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki z przeznaczeniem na 
dotacje na realizację zadań z tego zakresu. 
 
Następnie pani Skarbnik przedstawiła planowane zadania inwestycyjne: 

 budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, 
Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy,  Franciszków, Zawady, Chojnatka, 
Michałowice,  Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i 
Chojnata (akty notarialne – ustanowienie służebności przesyłu) - 30.000,00 zł, 

- renowacja zbiornika małej retencji w Woli Pękoszewskiej – 50.000,00 zł, (ze środków funduszu 
sołeckiego 15.000,00 zł),w tym roku złożony został wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o 
dofinansowanie ww. zadania. 

 przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice - 800.000,00 
zł (ze środków funduszu sołeckiego 8.300,00 zł) - planujemy wykonać w przyszłym roku 
odcinek przedmiotowej drogi od Chrzczonowic do zakrętu w Paplinku. 

 przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowym Wylezinie (wykonanie nakładki)– 
225.000,00 zł, 

 zakup samochodu (używany bus z wywrotem)- 25.000,00 zł, 

 zakup gruntów na poszerzenie drogi w Lisnej – 17.000,00 zł, 

 zagospodarowanie terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w Paplinie – 14.000,00 zł (ze 
środków funduszu sołeckiego),  

 budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na budynkach należących do Gminy – 
138.000,00 zł, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW. Wniosek jest już 
przygotowany. 

Radny Zbigniew Pawlak zapytał, po ilu latach gminie zwróci się ta inwestycja i jaki jest roczny koszt 
energii dla budynków gminnych? 
Pan Wójt wyjaśnił, że po ok. 4-5 latach zwraca się inwestycja w OZE, co do kosztów energii, o które 
pyta radny, informacji może udzielić pracownik ds. infrastruktury technicznej. 

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Kowiesach – 330.000,00 zł, pod 
warunkiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach – 4.000.000,00 zł, 
Pani Skarbnik nadmieniła, że 865.621,94 zł wypłacono wykonawcy rozbudowy szkoły z czego 
432.810,00 zł z otrzymanej dotacji. W przyszłym roku ponownie będziemy ubiegać się o dotację na to 
zadanie. 

 budowa oświetlenia ulicznego w Kowiesach (wykonanie dokumentacji)– 6.000,00 zł (ze 
środków funduszu sołeckiego), 

 budowa oświetlenia ulicznego w  Zawadach – 30.000,00 zł. 
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ROZCHODY 
Rozchody budżetu 2018 roku w  kwocie 419.374,00 zł – spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. 
PRZYCHODY 
W 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości 5.019.374,00 zł, z tego: 

 kwotę 419.374,00 zł, zaciągnąć na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych, (w przypadku gdy po 
rozliczeniu  budżetu za rok 2017 zostaną wolne środki kwota do zaciągnięcia na spłatę rat 
kredytów będzie o nie pomniejszona), 

 kwotę w wysokości 4.600.000,00 zł, zaciągnąć na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 
2018 (zabezpieczając środki na realizację zadań inwestycyjnych –  głównie na zadanie 
rozbudowy szkoły).  

Pani Przewodniczący Rady Gminy odczytała: 

Uchwałę nr III/315/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kowiesy na 2018 rok. 
Uchwałę nr III/316/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 
Gminy Kowiesy. 
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.  
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na 
lata 2018-2021. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że stan zadłużenia gminy na koniec 2017 roku wynosi 1.805.903,47 zł. W 
stosunku do roku 2016  przyrost długu wynosił 545.753,00 zł. Plan budżetu zakłada zaciągnięcie 
kredytów i pożyczek  w roku 2018 w wysokości 5.014.596,00 zł. Wobec czego dług na koniec 2018 
roku zakładany jest w kwocie 6.405.903,47 zł, co stanowić będzie 55 % budżetu. Ustawa o finansach 
publicznych ogranicza zadłużanie się gminy wskaźnikami spłat zobowiązań na lata spłaty zobowiązań. 
Biorąc pod uwagę kwotę długu jaka planowana jest do  zaciągnięcia w roku 2018 wskaźniki te  
mieszczą się w granicach określonych przez ustawę i tak:  
dla 2019 roku wskaźnik wynosi 6,55 %, po wyłączeniach 6,34 % -  max jest 8,84 %, 
dla 2020 roku wskaźnik wynosi 6,74 %,po wyłączeniach 6,55 % - max jest 8,91 %,  
dla 2021 roku wskaźnik wynosi 6,16 %, po wyłączeniach 6,03 % - max jest 9,14 %,  
dla 2022 roku wskaźnik wynosi 6,03 % - max jest 9,19 %. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał ile zostanie przeznaczone na inwestycje po zakończeniu inwestycji 
rozbudowy i przebudowy szkoły w Kowiesach? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w kolejnych latach wskaźnik  ma tendencje malejącą, przy założeniu że na 
inwestycje w roku 2019 przeznaczymy 2 mln zł a w kolejnych latach 0,5 mln zł. 
Przedstawiona prognoza finansowa gminy zmieni się w przypadku pozyskania w roku 2018 i kolejnym 
2019 dotacji na inwestycje (głównie na rozbudowę szkoły). Wówczas możliwości finansowania 
inwestycji w kolejnych latach wzrosną. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, czy w tej kwocie 0,5 mln jest też ujęty fundusz sołecki? 
Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi negatywnej.  
Pani Skarbnik podkreśliła, że niezmienne w WPF są trzy priorytetowe zadania a mianowicie: 
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, 
Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy,  Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice,  Jakubów, 
Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata,  
- przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice, 
- przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach . 
Przewodniczący Rady Gminy odczytała Uchwałę nr III/317/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowiesy. 
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.  
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Ad. 15 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że pismem z dnia 11 
grudnia 2017 roku /data wpływu – 14.12.2017 r./ pani Barbara Stańczak-Kornobis, w imieniu której 
działa radca prawny, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, za pośrednictwem 
Rady Gminy Kowiesy, skargę na uchwałę Nr XXXI/181/17 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 sierpnia 
2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, 
obejmującego  fragment wsi Chrzczonowice. Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ którego działanie jest 
przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w 
terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.W dniu 13 listopada 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny 
podjął uchwałę sygn. akt I OPS 3/12, zgodnie z tezą której – w postępowaniu przed sądem 
administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała rady gminy, zdolność 
procesową ma wójt (burmistrz, prezydent miasta). W tym stanie formalno-prawnym sprawy Wójt 
Gminy Kowiesy, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, przygotuje odpowiedź na skargę, którą wraz z 
uchwałą, odpowiedzią na skargę i aktami sprawy prześle do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Łodzi w przewidzianym prawem terminie. Pracownik odczytał zarzuty skarżącej zawarte w skardze. 
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. 16 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Radni nie zgłosili  zapytań i interpelacji. 
 
Ad.17 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Sołtys Paplinka wskazała na konieczność uzupełnienia ubytków nawierzchni w drodze przez wieś.  
Pan Wójt wyjaśnił, że w grudniu nie było możliwości zakupienia kruszywa – kopalnie wstrzymały 
wydobycie. W styczniu będziemy się starać zakupić materiał i jeżeli warunki pogodowe pozwolą 
sukcesywnie będą dokonywane naprawy.  
 
Radny Janusz Brzeziński poprosił pana Wójta o przedstawienie informacji dotyczącej postępowania 
administracyjnego wszczętego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach 
dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie. 
Pan Wójt wyjaśnił, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 6 grudnia br. 
radnego Zbigniewa Pawlak, w związku z czym 16.01.2018 r.  będą miały miejsce oględziny budynku 
świetlicy i odczytał treść zawiadomienia. 
Radny Janusz Brzeziński zapytał radnego Zbigniewa Pawlak o cel jego działań i poprosił 
uczestniczących w sesji, żeby po obradach, kto może i chce pojechał do Starego Wylezina, żeby 
zobaczyć budynek świetlicy. Wskazał również, że radny Zbigniew Pawlak neguje inwestycje 
przeprowadzane lub mające być zrealizowane przez gminę – rozbudowa i przebudowa szkoły 
podstawowej  w Kowiesach, rozbudowa GBP w Kowiesach,  oraz powiat – przebudowa drogi przez 
Paplin.  
Radny Zbigniew Pawlak wyjaśnił, że skoro zarzuca się mu, że się nie zna na kwestiach 
budowlanych, skierował pismo do organu, który jest kompetentny w tej sprawie. Nadmienił również, że 
nie był przeciwko drodze w Paplinie tylko przeciwko dotacji dla powiatu na tę drogę. Zauważył 
również, że nie był przeciw inwestycji drogi w Chełmcach. 
Radna Barbara Kowalska przypomniała, że inwestycja ta została zrealizowana, ponieważ za nią 
opowiedziała  się rada gminy a nie tylko sam radny Zbigniew Pawlak. 
 
Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego podziękowała Radzie Gminy za zrozumienie i 
poparcie inicjatywy wójta w kwestii udzielenia dotacji dla powiatu na przebudowę drogi przez Paplin. 
Wyraziła przekonanie o dalszej owocnej współpracy obu jst i złożyła wszystkim uczestniczącym w 
sesji życzenia noworoczne. 
 
Przewodniczący Rady Gminy podziękowała za współpracę w mijającym roku i złożyła obecnym 
życzenia noworoczne. 
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Nie przedstawiano więcej informacji. 
 
Ad. 18 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXXV Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 12.15. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


