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P R O T O K Ó Ł XXXVII/2018 
 

z XXXVII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 lutego 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  14 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych –  nieobecni był radny Andrzej Oktabiańczuk - 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, pan Jacek Ossowicz – przedstawiciel IRWŁ 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 Bogusława Kwiatkowska – Kierownik GOPS w Kowiesach. 
 
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 14 radnych. 
 
Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawiła planowany 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 rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2018-2021. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 

 
Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad.  

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 29 
stycznia 2018 r.  Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie 
odczytywano.  Przewodniczący Rady Gminy zapytała, czy ktoś z radnych  ma jakieś uwagi lub pytania 
dot. treści zawartych w protokole. 
Radny Zbigniew Pawlak poprosił o wyjaśnienie dlaczego w uchwale w sprawie zmian budżetu i w 
budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok podjętej na ubiegłej sesji zwiększono planowane wpływy z 
tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30 tys. zł w związku ze wzrostem 
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stawki opłaty i środki te przeznaczono na oświetlenie dróg gminnych? Zdaniem radnego powinno się 
je przeznaczyć na wydatki związane z gospodarką odpadami. Według radnego w ten sposób 
oszukano mieszkańców. 
Radny Janusz Brzeziński zauważył, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wchodzą do 
ogólnej puli dochodów gminy.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w dniu 29 grudnia 2017 roku uchwalając budżet na rok 2018, 
zabezpieczone zostały środki na wywóz odpadów całorocznie w wysokości 295.000,00 zł, natomiast 
dochody związane z wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w 
wysokości 250.000,00 zł (45.000,00 zł wynosił deficyt na tej usłudze). W styczniu po zmianie stawki 
opłat za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny na 9 zł i za odpady nie zbierane 
i odbierane w sposób selektywny na 18 zł, zwiększono planowane dochody do kwoty 280.000,00 zł, 
natomiast planu wydatków z tego tytułu nie zmieniano, bo został on już uchwalony w grudniu z innych 
dochodów. Wywóz odpadów od mieszkańców jest w pewnym sensie usługą wykonywaną przez gminę 
i generalnie dbając o finanse gminy winno się dążyć do tego aby nie dokładać do takich usług, gdyż 
są przypisane gminie zadania, które nie są w żaden sposób dochodowe jak chociażby oświetlenie 
dróg i na takie zadania wykorzystywane są środki pochodzące z podatków lokalnych. Dlatego 
podniesiono stawki opłat za odpady żeby zrównoważyć dochody i wydatki z tytułu świadczenia tych 
usług. Tak, więc pomimo podwyżki na rok 2018 dochody z tytułu opłat za odpady planowane są w 
kwocie 280.000,00 zł (taki jest przypis według deklaracji według nowej stawki), a wydatki planowane 
są w kwocie 295.000,00 zł (więc i tak 15.000,00 zł dołożymy do tej usługi z innych dochodów). 
Radny Janusz Brzeziński stwierdził, że radny Zbigniew Pawlak swoim zachowaniem czyni tylko 
ferment. 
Pan Wójt przypomniał, że do postępowania przetargowego przystąpiły dwie firmy i dzięki temu 
podwyżka opłat nie jest drastyczna a nasze wydatki związane z gospodarką odpadami nie wzrosły o 
200 tys. tak jak w gminie Cielądz. 
Radny Zbigniew Pawlak zauważył, że część mieszkańców nie uiszcza opłat za gospodarowanie 
odpadami. 
Potwierdziła to pani Skarbnik wskazując, że w 2017 r. wystawiono ok. 140 upomnień oraz 45  tytułów 
wykonawczych z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  
Następnie przystąpiono do przyjęcia protokołu w drodze głosowania. W głosowaniu jawnym za 
przyjęciem protokołu  głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. 
Protokół został przyjęty 14 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 i stropy nad I kondygnacją, rozpoczęto mury I piętra. 
2. 5 lutego 2018 r. miało miejsce otwarcie ofert na przebudowę drogi wewnętrznej w Nowym 

Wylezinie i rozbudowę drogi gminnej Paplinek-Chrzczonowice.  
Wyłonieni zostali następujący wykonawcy: 
-  droga w Nowym Wylezinie – Drogomex Sp. z o o.  Pruszków– cena 270.008,25 zł brutto, 
- droga Paplinek-Chrzczonowice – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o o. 
Piotrków Tryb. – cena 852.360,73 zł brutto. 
Termin wykonania – do 31.07.2018 r. 

3.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę zbiornika małej retencji w Woli 
Pękoszewskiej, otwarcie ofert nastąpi 7 marca br. WFOŚiGW przyznał nam dotację na to zadanie 
w wysokości wnioskowanej tj. 211.442,00 zł. 

4.  Na 20 marca został wyznaczony termin rozprawy przed WSA w Łodzi – skarga na MPZP w 
Chrzczonowicach. 

5. Wniosek o dofinansowanie zadania rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Kowiesach  z 
rezerwy ogólnej budżetu państwa został przekazany przez Wojewodę Łódzkiego 21 lutego br. do 
Prezesa Rady Ministrów. 

II. Wyjazdy służbowe i spotkania: 
1.  26.01. - wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu 

Skierniewickiego w Godzianowie. 
2. 29.01. -  narada roczna w KM PSP w Skierniewicach. 
3. 02.02. – spotkanie z Wicemarszałkiem  WŁ  Arturem Bagieńskim.  
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4. 14.02. – spotkanie w PUP w Skierniewicach w sprawie przeprowadzenia szkolenia dot. 
zatrudnienia cudzoziemców. 

5. 21.02. – spotkanie informacyjne w WFOŚiGW w Łodzi dotyczące konkursów na dotację 
ogłoszonych w 2018 r. 

6. 17.02. - zebranie sprawozdawcze w OSP Jeruzal. 
7. 24.02. - zebranie sprawozdawcze w OSP Lisna. 

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

 
Ad. 6  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach. 
Przewodniczący Rady Gminy  wyjaśniła, że w dniu 15.02.2018 r. do Rady Gminy Kowiesy wpłynęła 
skarga pani M.W. z dnia 06.02.2018 r.  na   działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kowiesach, przekazana według właściwości przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 
pismem z dnia 13.02.2018 r., znak: RPS-III.1411.3.2018. Z treści skargi wynika, że dotyczy ona 
sytuacji rodziny Państwa W. 

Skarżąca podnosi: 
1. Zarzut nieodpowiedniego odnoszenia się do petentów; 
2. Zarzut nieudzielenia pomocy. 

 
Pani Przewodniczący wskazała, że skarga została przesłana radnym w materiałach na sesję, a 
następnie  została przedstawiona radnym  w dniu 26.02.2018 r. na wspólnym posiedzeniu komisji 
Rady Gminy. Sytuacja rodziny jest doskonale znana radnym, gdyż była już przedmiotem 
rozpatrywania skarg przekazywanych radzie gminy według właściwości przez inne organy i instytucje, 
a kierowanych do tych organów i instytucji przez  członków  rodziny Państwa W. Pani Przewodniczący 
odczytała treść skargi i poprosiła panią Kierownik GOPS w Kowiesach o ustosunkowanie się do 
stawianych zarzutów. 
Pani Kierownik wyjaśniła, że to członkowie rodziny Państwa W. wielokrotnie przebywając w biurze 
GOPS w Kowiesach zwracali się w sposób nieuprzejmy do urzędników używając obraźliwych i 
niecenzuralnych zwrotów i zapewniła, że pracownicy nigdy nie odnosili się w stosunku do  Państwa W. 
w sposób nieuprzejmy. Państwo W. obraźliwe sformułowania kierowane pod adresem pracowników 
GOPS w Kowiesach wypowiadają także w obecności osób trzecich, w tym także członków rodzin 
pracowników, jak również w sposób obraźliwy zwracają się do pracowników poza miejscem pracy po 
godzinach urzędowania. Natomiast jeżeli chodzi o zarzut nieudzielenia pomocy to rodzina odrzuca  
oferowaną im pomoc ze strony GOPS w Kowiesach tj.: zamieszkanie w przyznanym im lokalu 
socjalnym czy umieszczenie w schronisku/DPS. Ponadto rodzina zapowiedziała, że wystąpi przeciwko 
Kierownik GOPS w Kowiesach z powództwem cywilnym o odszkodowanie  w wysokości 100 tys. zł za 
szkodę wynikłą z umieszczenia pani K.W. w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. 
Radna Barbara Kowalska zapytała, czy rodzina korzysta z pomocy GOPS w zakresie artykułów 
żywnościowych? 
Pani Kierownik udzieliła odpowiedzi twierdzącej wskazując, że rodzina jest objęta programem PO 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
Radna Barbara Białek spytała o oczekiwania rodziny. 
Pani Kierownik wyjaśniła, że rodzina oczekuje mieszkania w centrum gminy. 
Radna zapytała, gdzie na chwilę obecną rodzina zamieszkiwuje skoro opuściła przyznany im lokal 
socjalny w Lisnej? 
Pani Kierownik wskazała, że członkowie rodziny nie udzielają informacji o tym, gdzie nocują czy 
przebywają.  Pani Kierownik nadmieniła, że podejmowanie jakichkolwiek działań wbrew  woli członków 
rodziny nie jest możliwe z uwagi na fakt, iż wszyscy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 
Również podjęcie kroków o ubezwłasnowolnienie członków rodziny Państwa W. nie jest możliwe, 
ponieważ nie są to osoby chore psychicznie. 
Radni nie mieli więcej pytań. Pani Przewodniczący wskazała, że na wczorajszym posiedzeniu komisji 
przeanalizowano skargę i  uznano ją za bezzasadną. 
Następnie przystąpiono do odczytania projektu uchwały i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu 
jawnym udział wzięło 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował 
przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta 14 głosami. 
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Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 
rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, że dochody zwiększa się o kwotę 255.497,00 zł z tytułu zwiększenia 
kwot dotacji na 2018 rok, zmniejsza się natomiast kwotę subwencji oświatowej o 152.643,00 zł.  
Przewodniczący Rady Gminy zapytała, dlaczego kwota subwencji oświatowej uległa zmniejszeniu? 
Pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO w Kowiesach wyjaśniła, że wysokość subwencji ujęta w uchwale 
budżetowej była planowana na podstawie danych z 2016 r. 
Pani Skarbnik wskazała, że wydatki inwestycyjne drogowe zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł w 
związku z rozstrzygnięciem przetargów: 70 tys. zł na zadanie budowy drogi Chrzczonowice-Paplinek, 
55 tys. zł na zadanie przebudowy drogi w Nowym Wylezinie a 35 tys. zł wprowadza się na 
przygotowanie dokumentacji projektowej budowy drogi relacja Wola Pękoszewska  - Korabiewice. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, czy Lasy Państwowe, które mają dofinansować wskazaną 
inwestycję określiły wysokość dofinansowania? 
Pan Wójt wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie wiemy jaka będzie to kwota. Lasy Państwowe mogą 
dołożyć do 0,5 mln zł do km drogi. Żeby Nadleśnictwo Grójec mogło rozpocząć procedurę 
dokumentacja musi zostać wykonana przed 31 sierpnia br. Kiedy zostanie wykonana dokumentacja 
projektowa będziemy znali wartości kosztorysowe.  
Radny Janusz Brzeziński stwierdził, że LP musza wiedzieć do czego się dokładają, znać parametry 
drogi, a to będzie wiadomo w chwili wykonania dokumentacji projektowej.  
Radny Zbigniew Pawlak stanął na stanowisku, że powinno być zawarte porozumienie, w którym 
będzie określona wysokość dofinansowania kwotowo lub procentowo np. 50% kosztów inwestycji. 
Pan Wójt przypomniał, że w przypadku rozbudowy i przebudowy szkoły w Kowiesach też nie było 
wiadomo, czy dostaniemy jakiekolwiek dofinansowanie a rozpoczęliśmy działania od zakupu działki.  
Przewodniczący Rady stwierdziła, ze każdą inwestycję rozpoczynamy od wykonania dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej i w tym wypadku powinniśmy się cieszyć, że LP chcą wejść z nami w 
układ. 
Radny Bartłomiej Matysiak zauważył, że rolnicy korzystający z programów unijnych również 
zaczynają od projektu i biznes planu i także nie mają żadnej gwarancji, że pomoc unijna zostanie im 
udzielona.  
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, czy zostanie zrealizowany kolejny etap przebudowy drogi Lisna-
Paplinek-Chrzczonowice w miejscowości Lisna? 
Pan Wójt wyjaśnił, że czynione są starania o pozyskanie dofinansowania do tej inwestycji, za ok. 6 
miesięcy będzie coś wiadomo w tej kwestii. Na dzień dzisiejszy nie ma na to żadnej gwarancji, tak jak 
nie ma gwarancji na dofinansowanie do zadania remontu świetlicy wiejskiej w Lisnej, co do którego 
radny będzie musiał się wypowiedzieć po zapoznaniu z kryteriami naboru. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o koszty remontu ww. świetlicy. 
Pan Wójt wskazał, że zostanie to przedstawione na posiedzeniu komisji w miesiącu marcu. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o wysokość dofinansowania do drogi Chrzczonowice- Paplinek? 
Pan Wójt wyjaśnił, że będziemy się ubiegać o dofinansowanie przedmiotowej drogi z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Wysokość dofinansowania to do 60%  kosztów kwalifikowanych, ale należy się liczyć z tym, że można 
otrzymać 30% czy nawet mniej. 
Radny Janusz Brzeziński stwierdził, że  gwarancję na wykonanie jakiejkolwiek drogi wójt może dać 
tylko wtedy, gdy budżet gminy dysponuje całą kwotą na zadanie.  
Pani Skarbnik wskazała, ze wydatki bieżące oświaty zwiększa się o kwotę 50 tys. zł w związku z 
podwyżką wynagrodzeń nauczycieli w wys. 5,35% od dnia 1 kwietnia 2018 r. oraz odprawą 
emerytalną. Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 354 tys. zł.    
Radni nie mieli więcej pytań  do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do 
jego odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 14 
radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. 
Uchwała została podjęta 14 głosami. 
  
Ad.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2018-2021.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany WPF dotyczą zapewnienia zgodności wartości przyjętych w 
budżecie gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach, wg. stanu budżetu na 27.02.2018 r. 
Deficyt 2018 r. wyniesie 4.954.000,00 zł, kwota długu na koniec 2018 r. planowana jest w wysokości 
6.390.891,47 zł. W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany limitów zobowiązań możliwych do 
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zaciągnięcia przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna-Paplinek 
Chrzczonowice” - limit na 2018 rok wyniesie 870 tys. zł.  
Radni nie mieli  pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 14 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 14 głosami.  
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że przedmiotowa uchwała pozwoli sfinansować inwestycje planowane do 
realizacji w 2018 r. przy założeniu otrzymania dotacji na rozbudowę szkoły podstawowej w Kowiesach 
w wysokości 1.978.860 zł. Okres obsługi długu ustalono na lata 2019-2030. Źródłem pokrycia 
zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami będą wpływy z podatków i opłat lokalnych. 
Zobowiązania wynikające z przedmiotowego kredytu zostały ujęte w WPF Gminy Kowiesy na lata 
2018-2033. Wysokość kredytu to 2.850.000,00 zł, z czego 2.805.416,00 zł zostanie przeznaczone na 
sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji, 44.584,00 zł na spłatę 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Podjęcie uchwały pozwoli na rozpoczęcie procedury o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz na wystąpienie do RIO w Łodzi z wnioskiem o wydanie opinii 
o możliwości spłaty kredytu.  
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o wysokość oprocentowania kredytu? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że będzie to wiadome po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.  
Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. 14 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 14 głosami.  
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, czy po zakończeniu rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w 
Kowiesach  nadal będzie istniała szkoła podstawowa w Jeruzalu? 
Pan Wójt przypomniał, że w związku z reformą oświaty dostosowaliśmy sieć szkół do nowego ustroju 
szkolnego i przekształciliśmy Publiczne Gimnazjum im. ppor. pilota Mariana Bełca w Jeruzalu w 
Szkołę  Podstawową im. ppor. pilota Mariana Bełca w Jeruzalu, która rozpoczęła działalność z dniem 
1 września 2017 roku. Nabór do klasy I w tej szkole rozpocznie się na rok szkolny 2019/2020. Jeżeli 
będą dzieci i zainteresowanie szkoła będzie istniała nadal. 
 
Nie zgłoszono więcej zapytań. 
 
Ad.11 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Sołtys Paplinka zapytała o szerokość jezdni mającej być realizowanej drogi Chrzczonowice- Paplinek i 
jakie będą pobocza przy tej drodze? 
Pan Wójt wyjaśnił, że planowana szerokość nawierzchni jezdni po rozbudowie to 3,5 m – 4,0 m, a 
pobocza zostaną wykonane z mieszanek piaszczysto-gliniastych.  Dokładnych informacji w tej kwestii 
udzielić może pracownik ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej. 
 
Sołtys Zawad zapytała, czy w 2018 r. planowane jest wykonanie obu linii oświetlenia ulicznego w 
Zawadach? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tym roku wykonane zostanie oświetlenie uliczne przy drodze 
powiatowej. 
Sołtys wskazała na konieczność poprawienia nawierzchni ok. 800 m odcinka drogi w Zawadach w 
stronę Franciszkowa, której rozgraniczenie i naprawy były realizowane z funduszu sołeckiego w latach 
ubiegłych. Na remont tej drogi w tym roku również sołectwo przeznaczyło fundusz sołecki. Sołtys 
poprosiła o sporządzenie zestawienia wydatków budżetowych ze środków własnych budżetu gminy na 
realizację zadań na terenie miejscowości Zawady w obecnej kadencji. 
Pan Wójt przypomniał, że w Zawadach została zrealizowana inwestycja rozbudowy drogi lokalnej do 
parametrów drogi gminnej na kwotę ponad 1,4 mln zł sfinansowana ze Schetynówki i darowizny od 
firmy JHM DEVELOPMENT S.A. Pan Wójt zasygnalizował również problem zakupu kruszywa oraz 
kwestię znacznej podwyżki cen materiałów na drogi w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku. 
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Sołtys Nowego Wylezina i Janowa zwróciła uwagę na konieczność oczyszczenia stawu na wody 
opadowe przy wiadukcie kolejowym w Nowym Wylezinie i zaplanowania tego zadania na kolejne lata 
oraz jak najszybszej naprawy kruszywem  drogi za wiaduktem w stronę  Janowa – odcinek o dł. ok 
100 m i fragmentu drogi przez wieś o dł. ok. 50 m. 
 
Sołtys Chrzczonowic poprosiła o zmonitowanie GDDKiA O/Łódź w zakresie przywrócenia drogi 
dojazdowej w Chrzczonowicach na łuku przed wjazdem na wiadukt do stanu poprzedniego – 
wykonano odwodnienie ale nie uzupełniono asfaltu na fragmencie zdjętej nawierzchni. 
 
Sołtys Michałowic zapytała, kiedy właściciel nieruchomości sąsiadującej z działką gminną nr ewid. 77, 
na której usytuowana jest droga, przestawi ogrodzenie posadowione na tej działce gminnej? 
Pan Wójt zapewnił, że o wyznaczonym terminie pani sołtys zostanie poinformowana. 

Pan Jacek Ossowicz zaprosił na organizowany wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej   
AGROTECH w Kielcach 17 marca br. Koszt wyjazdu 20 zł.  

Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przekazał sołtysom do umieszczenia na tablicach ogłoszeń: 
- informację o ewentualnej zmianie miejsca szkolenia dot. składania wniosków o dopłaty bezpośrednie 
przez Internet w dniu 5 marca br.- przeniesienie szkolenia z Urzędu Gminy do świetlicy w Jeruzalu w 
związku z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, 
- informację o szkoleniu dot. nowych zasad zatrudniania cudzoziemców 6 marca br. w świetlicy w 
Jeruzalu o godz. 10, 
- informację dot. spotkania z przedstawicielami WFOŚiGW w Łodzi w sprawie możliwości pozyskania 
dofinansowania na zadania z zakresu termomodernizacji budynków, wymiany źródeł ciepła (pieców) 
oraz odnawialnych źródeł energii dla osób  fizycznych - 14 marca br. w Urzędzie Gminy o godz. 12. 
 
Pan Wójt zaprosił na Gminny Dzień Kobiet organizowany 10 marca br. o godz. 15 w Szkole 
Podstawowej w Kowiesach.  
 
Nie przedstawiano więcej informacji. 
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXXVII Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.15. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


