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P R O T O K Ó Ł XXXVI/2018 
 
z XXXVI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 stycznia 2018 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Kowiesy 
 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.15 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  13 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych –  nieobecni byli: radny Andrzej Oktabiańczuk i radny Zbigniew 
Pawlak - 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, 
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 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. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2017 r. 
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 2018. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 

Kowiesy przez osoby fizyczne i prawne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 

stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok.  
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad. 

  
Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad.  



Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 26 stycznia 2018 roku 

2 

 

 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 29 
grudnia 2017 r. 
 Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano. Przy braku 
uwag do protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego przyjęcia w drodze głosowania. W 
głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. Protokół został przyjęty 13 głosami.  
 
Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
I. Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1.  Trwają roboty budowlane przy rozbudowie szkoły podstawowej w Kowiesach – wykonano mury 

parteru, wieńce i podciągi. W najbliższych dniach będą wykonywane stropy nad I kondygnacją. 
2. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wewnętrznej w Nowym Wylezinie 

i rozbudowę drogi gminnej Lisna-Paplinek-Chrzczonowice /odcinek od drogi rokadowej w 
Chrzczonowicach do zakrętu na Paplinku/. 

3. 23.01. odbyła się rozprawa sądowa w sprawie rozgraniczenia działki drogowej nr 53 z dz. nr 104 i 
54, obręb Michałowice – przesłuchano świadków na okoliczność spornych granic i ustalenia 
ostatniego spokojnego stanu posiadania.  

4. ARiMR informuje, że od 2018 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności 
obszarowych z PROW będą składane w formie elektronicznej. W związku z tym w lutym i marcu 
będą organizowane szkolenia – terminy szkoleń zostaną udostępnione na tablicy ogłoszeń i 
stronie internetowej urzędu. 

II. Wyjazdy służbowe i spotkania: 
1. 05.01. – uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu 

ratownictwa medycznego dla OSP Wola Pękoszewska. 
2. 05.01. – Spotkanie Noworoczne w Jeruzalu. 
3. 09.01. – Zarząd Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
4. 10.01. – spotkanie z Powiatowym Lekarzem Wetrerynarii w Skierniewicach. 
5. 17.01. - spotkanie z przetstawicielami Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Grójec. 
6. 24.01. – spotkanie z Komisarzem Wyborczym w Skierniewicach  w sprawie podziału gminy na 

okręgi wyborcze /wnioski mieszkańców Lisnej i Paplinka/. 
7. Spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie możliwości dofinansowania do boiska przy 

szkole podstawowej w Kowiesach i boiska w Woli Pękoszewskiej przy świetlicy; spotkanie w 
Ministerstwie Sprawiedliwości. 
 

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

Ad. 6  
W punkcie tym radna Dorota Powązka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji działań komisji w 2017 roku – załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania i nie mieli żadnych pytań, wobec 
czego Przewodniczący Rady przeszła do kolejnego punktu obrad.   
 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 4 do protokołu. Sprawozdanie 
przedstawiła pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO, która wyjaśniła, że kwota różnicy pomiędzy 
wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem  średniorocznej liczby 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, którą musimy wypłacić w tym roku 
wynosi 22.299,65 zł /dla nauczycieli dyplomowanych i nauczycieli stażystów/. 
Radna Dorota Powązka zapytała o możliwość zwiększenia zajęć w postaci kółek zainteresowań 
celem zmniejszenia wysokości wypłacanego wyrównania. 
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Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że niedopłaty wynikają z niepełnych etatów nauczycieli zatrudnionych w 
szkole podstawowej w Jeruzalu, którzy uzupełniają etaty w szkole podstawowej w Kowiesach. 
Zwiększenie liczby kół zainteresowań nie wpływie na wyrównania.  
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 
2018. Omówienia projektu uchwały dokonała pani Janina Powązka- inspektor UG, która wyjaśniła, że 
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek 
podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i 
wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych 
napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania 
na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom. Ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii również wymienia katalog zadań, za realizację których odpowiedzialna staje się gmina. 
Skupiają się one wokół  szeroko rozumianej pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym 
uzależnieniem  oraz ich rodzin a także profilaktyce adresowanej do różnych grup wiekowych,  
zwłaszcza dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań może odbywać się na podstawie dwu odrębnych 
programów uchwalanych corocznie lub jednego wspólnego zawierającego zadania z obydwu ustaw. 
W roku 2018  odbywa się na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program stanowi integralną część Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. W programie uwzględnia się  cele operacyjne dotyczące 
profilaktyki  i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w 
Narodowym Programie Zdrowia. Umieszczenie zadań wynikających z odrębnych ustaw w jednym 
programie wynika przede wszystkim z faktu, że do większości z nich można zaproponować zbieżne 
działania profilaktyczne oraz to, że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być 
finansowane z tych samych środków. Pracownik przedstawił następnie treść regulacji.   
Radni nie mieli pytań  do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 13 głosami. 
 
 Ad.9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 
Gminy Kowiesy przez osoby fizyczne i prawne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania. Pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO w Kowiesach wyjaśniła, że w związku ze 
zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie art. 80 ust. 
4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zachowują swoją moc najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 
roku. Zachodzi zatem konieczność podjęcia nowej uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, w 
oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych. Uchwała precyzuje kwestie proceduralne związane z trybem udzielania i 
rozliczania dotacji oraz zakresem i trybem kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby 
fizyczne publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują zgodnie z ustawą na każdego 
ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. 
W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, kwotę dotacji określa 
się w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie 
prowadzącej przedszkole. Najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, należy przez to rozumieć 
gminę graniczącą, prowadzącą co najmniej jedno przedszkole, o najbardziej zbliżonym wskaźniku 
dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie – dla nas taka gmina jest gmina Lipce 
Reymontowskie. Niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla 
tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w 
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.  
  
Radni nie mieli  pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 radnych 
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głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 13 głosami.  
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw 
nieruchomości stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. Pracownik ds. 
obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że  działka nr 110/25 o pow. 0,07 ha w Kowiesach i działka nr 377 
o pow. 0,48 ha  w Paplinie są dzierżawione przez osoby fizyczne, na podstawie umów dzierżaw 
sporządzonych na okres do lat trzech. Dzierżawcy wnioskują o zawarcie kolejnych umów. Zgodnie z 
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i poz. 2232) oraz § 8 pkt. 2 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Kowiesy, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr XXV/142/09 Rady Gminy Kowiesy 
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 pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 13 głosami.  
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 
rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, że do przychodów wprowadza się środki z rozliczenia kasowego roku 
2017 w wysokości 360 tys. zł, które przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
Dochody zwiększa się o kwotę 67.710,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, która 
wpłynęła 2 stycznia br. a dotyczyła dofinansowania inwestycji drogowej z 2017 r. w Chojnatce. Środki 
te przeznacza się na remonty dróg gminnych. Ponadto zwiększa się planowane wpływy z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30 tys. zł w związku ze wzrostem stawki opłaty. 
Środki te przeznacza się na oświetlenie dróg gminnych – głównie na opłacenie dzierżawy słupów 
energetycznych – 20 tys. zł rocznie dla PGE Dystrybucja Lublin za umieszczone na słupach 
urządzenia gminne /lampy, skrzynki, liczniki). W zadaniach inwestycyjnych rozszerza się zadanie 
budowy boiska sportowego przy szkole o rozbudowę boiska w Woli Pękoszewskiej. Planowane środki 
własne na to zadanie pozostają bez zmian do czasu pozyskania środków zewnętrznych. W funduszu 
sołeckim dwa sołectwa zmieniły zadania: Nowy Lindów z podziału działki na remont dróg a Stary 
Wylezin z remontu budynku gospodarczego na remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej. 
Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. 13 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 13 głosami.  
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Radni nie zgłosili  zapytań i interpelacji. 
 
Ad.13 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Na obrady została poproszona pani Maria Odziemkowska - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Kowiesach, która przedstawiła informację dotyczącą: stanu osobowego jednostek OSP z 
terenu gminy /w tym strażacy z przeszkoleniem i  ratownicy medyczni/, wydatków na jednostki OSP 
poniesione w 2017 roku na szkolenia, osiągnięć w zawodach i liczby akcji ratowniczych oraz 
informację zawierająca dane dotyczące samochodów strażackich i sprzętu ratownictwa medycznego 
pozyskanego przez gminę i jednostki OSP w roku ubiegłym wraz ze wskazaniem źródeł finansowania. 
Pani Przewodnicząca podziękowała pani Prezes za przedstawione informacje i stwierdziła, że w 
Gminie Kowiesy mamy wspaniale wyszkolonych i doposażonych strażaków ochotników. 
 
Radny Janusz Brzeziński poinformował, że w oględzinach świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie 
przez inspektorów z PINB w Skierniewicach uczestniczył wnioskujący o wszczęcie postępowania w tej 
sprawie radny Zbigniew Pawlak, ale nie chciał wnieść uwag do protokołu.  
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Radnym, sołtysom i pracownikom urzędu zostały wręczone zaproszenia na uroczystość otwarcia 
świetlicy w Starym Wylezinie w dniu 13.02. br. 
 
Pan Wójt poinformował o mającym być zorganizowanym w dn. 10.03. br. Gminnym Dniu Kobiet. 
 
Pan Wójt wręczył pisemne podziękowania za przygotowanie Spotkania Noworocznego w dniu 5 
stycznia br. pani Dyrektor Lidii Wiedeńskiej oraz przedstawicielkom Stowarzyszenia Wsi Stary 
Wylezin, Koła Gospodyń Wiejskich w Jeruzalu i Koła Gospodyń Wiejskich w Lisnej.  
 
Nie przedstawiano więcej informacji. 
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXXVI Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.15. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


