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P R O T O K Ó Ł XXXVIII/2018 
 

z XXXVIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2018 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.30 
 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  14 /do punktu 11 włącznie było 13 radnych, od punktu 12 – 14/ 
 
 
W sesji uczestniczyło do 11 punktu obrad 13 potem 14 radnych według załączonej listy obecności 
/załącznik nr 1 do protokołu/ nieobecny był radny Andrzej Krajewski, ponadto w sesji uczestniczyli: 
pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego i Kierownik GZO, pani Halina Sikorska – 
Dyrektor GBP w Kowiesach, pan Jacek Ossowicz – przedstawiciel IR WŁ  oraz sołtysi - zgodnie z 
listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/, jak również dwoje mieszkańców Nowego Lindowa. 
 
W sesji udział wzięli: 
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy /od punktu 5/, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy.   
 
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonała pani Zuzanna Dudziak – Przewodniczący Rady Gminy, która serdecznie 
powitała wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.  Pani Przewodniczący poinformowała, że Pan 
Wójt jest na wyjeździe służbowym i spóźni się na obrady.   
   
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. Przedstawienie sprawozdań z realizacji: 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Kowiesy na 2017 rok, 
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy na 2017 rok. 

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w 
2017 roku.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie  podziału Gminy Kowiesy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy w 2018 roku.  

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

 
Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpiła Przewodniczący Rady Gminy, która wniosła o 
rozszerzenie porządku obrad o wprowadzenie po punkcie 10, punktu 11 w brzmieniu: 
„11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy.” 
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-  z uwagi na brak zgody Marszałka WŁ na zmianę przeznaczenia gruntów fragmentu jednej z działek 
w Ulaskach objętej projektem planu. 
 
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 
radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 13 głosami.  
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Wójta o działalności między sesjami. 
6. Przedstawienie sprawozdań z realizacji: 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy 
na 2017 rok, 
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy na 2017 rok. 

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w 
2017 roku.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie  podziału Gminy Kowiesy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy w 2018 roku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Kowiesy na 2018 rok. 
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy.  
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 27 
lutego 2018 r.  Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie 
odczytywano.  Przy braku uwag do protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego 
przyjęcia w drodze głosowania. W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu  głosowało 13 radnych, 
nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Protokół został przyjęty 13 głosami. 
 
Ad. 5 
Na obrady przybył Wójt Gminy. 
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   I piętra, zamontowano więźbę dachu nad parterowa częścią budynku. 
2. Podpisane zostały umowy z Drogomex Sp. z o o.  Pruszków  na przebudowę drogi 

wewnętrznej w Nowym Wylezinie - cena 270.008,25 zł brutto i z Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowo-Mostowych Sp. z o o. Piotrków Tryb na rozbudowę drogi gminnej Paplinek-
Chrzczonowice – cena 852.360,73 zł brutto. 

3. Pierwsze postępowanie przetargowe na przebudowę zbiornika małej retencji w Woli 
Pękoszewskiej zostało unieważnione – cena najkorzystniejszej oferty 299.596,99 zł brutto. 
Postępowanie zostało powtórzone. W dniu 23 marca miało miejsce otwarcie ofert, cena 
najkorzystniejszej oferty – 284.862,00 zł. Postępowanie zostało unieważnione. Został 
ogłoszony trzeci przetarg – otwarcie ofert nastąpi 10 kwietnia br. 

4. Podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 
gminnej Wola Pękoszewska – Niemieryczew. 

5. Dokonano wyboru dostawców kruszywa drogowego frakcji 31,5 mm oraz 64 mm. Zakupione 
zostanie 800 ton kruszywa drobnego oraz 300 ton kruszywa grubego na łączną kwotę 65 tys. 
zł brutto.  
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II.  Wyjazdy służbowe i spotkania: 
 26.01. - wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IRWŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu Skierniewickiego 
w Godzianowie. 
 28.02 – spotkanie z burmistrzem Nowego Miasta nd. Pilicą. 
28.02. – złożenie wniosków na Granty Sołeckie 2018. 
02.03. – wyjazd do Kielc w sprawie samochodu strażackiego dla OSP Paplin. 
06.03. – spotkanie informacyjne dot. zatrudniania cudzoziemców w świetlicy wiejskiej w Jeruzalu. 
11.03. – obchody Wojewódzkiego Dnia Sołtysów w Łodzi. 
23.03. – spotkanie z przedstawicielem zarządu NFOŚiGW dot. możliwości dofinansowania budowy 
sieci wodociągowej. 
27.03. – Zarząd Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
 
Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji. Radni nie mieli żadnych pytań. 
 
Ad. 6 
W tym punkcie pani Janina Powązka- inspektor UG przedstawiła sprawozdania z realizacji  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy w 2017 roku 
/sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/ i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
Gminy Kowiesy w 2017 roku /sprawozdanie stanowi załącznik  do protokołu/. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytała, z czego wynika różnica między planowanymi wpływami z opłat 
zakładanymi w harmonogramie do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych a rzeczywistą kwotą wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych? 
Pani inspektor wyjaśniła, że jest to uzależnione od punktów sprzedaży uiszczających wskazaną 
opłatę. Jeżeli likwidowana w trakcie roku jest placówka handlowa to wpływy z opłat ulęgają 
zmniejszeniu.  
Rani nie mieli więcej pytań. 
  
Ad. 7 
Kolejny punkt to przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Kowiesach w 2017 roku. Ponieważ radni w materiałach na sesję otrzymali pełną treść sprawozdania 
/załącznik do protokołu/ pani Dyrektor przedstawiła pokaz slajdów obrazujący najważniejsze dane 
dotyczące struktury czytelnictwa, księgozbioru, sprzętu jakim dysponuje biblioteka oraz dane 
dotyczące realizowanych projektów i najważniejszych wydarzeń z działalności biblioteki w 2017 r.  
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o wykazaną w sprawozdaniu liczbę imprez w bibliotece? 
Pani Dyrektor wyjaśniła, że dane dotyczą liczby uczestników w imprezach kulturalnych 
organizowanych przez instytucję w trakcie roku. Nadmieniła także, że biblioteka ze swojej działalności 
w 2017 r. sporządza sprawozdania miesięczne, półroczne i roczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Skierniewicach  pełniącej zadania Biblioteki Powiatowej,  Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Łodzi, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz dla Organizatora - Gminy Kowiesy. 
Przewodniczący Rady stwierdziła, że jest pod wrażeniem różnorodności form działalności biblioteki, 
coraz z każdym rokiem szerszego spektrum działań i wyraziła nadzieję, że dzięki temu młode 
pokolenie będzie bardziej światłe i wyedukowane.   
  
Ad.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  podziału Gminy Kowiesy na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 
r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130)  podział 
gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy powinien nastąpić w terminie 60 dni od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 1 kwietnia 2018 r. Porównując przygotowany projekt podziału 
Gminy Kowiesy na okręgi wyborcze  z dotychczas obowiązującym, wprowadzone zmiany dotyczą 
następujących okręgów: 

a) z okręgu nr 1 (obejmującego sołectwa: Chojnata, Chojnatka, Franciszków) zostało odłączone 
sołectwo Franciszków, które przyporządkowano do okręgu nr 8, obejmującego sołectwa: 
Ulaski, Zawady, Franciszków; 

b) z okręgu nr 5 (obejmującego sołectwa: Paplin, Paplinek) odłączono sołectwo Paplinek, które 
przyporządkowano do okręgu nr 9 (obejmującego sołectwa: Lisna, Paplinek); 
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c) z okręgu nr 9 (obejmującego sołectwa: Lisna, Chełmce) odłączono sołectwo Chełmce, które 
przyporządkowano do okręgu nr 5 (obejmującego sołectwa: Paplin, Chełmce). 

Zmiany te wynikają z wniosków, jakie od czasu ostatniego podziału na okręgi wyborcze wpływały do 
Gminy Kowiesy. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisarza Wyborczego w Skierniewicach. 
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. 
Sołtysi sołectw Lisna, Paplinek i Franciszków podziękowali za uwzględnienie wniosków mieszkańców 
tych miejscowości przy opracowywaniu uchwały. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy w 2018 roku. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia  21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) zapewnienie opieki bezdomnych 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Na podstawie art. 11a cytowanej  
ustawy Rada Gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wprowadzenie w życie 
zaproponowanych w Programie działań ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na 
terenie Gminy Kowiesy oraz zapewnienia im odpowiedniej opieki. Dzięki tym działaniom zwiększy się 
także poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania: 

1. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Skierniewicach; 
2. Fundacji Ochrony Zwierząt i Środowiska „Lex Nova”, ul. L. Zamenhofa 3 lok. 64, 97-300 

Piotrków Trybunalski. 
3. Dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Kowiesy:  
a) Koło Łowieckie nr 3 „ŁOŚ”, ul. Miedniewicka 14, 96-100 Skierniewice, 
b) Koło Łowieckie nr 5 „GOSPODARZ”, ul. Batalionów Chłopskich 5, 99-423 Bielawy, 
c) Koło Łowieckie nr 108 „BÓBR”, ul. Wagnera 2 m. 16, 96-100 Skierniewice, 
d) Koło Łowieckie nr 16 „ODYNIEC”, ul. Ogrodowa 86, 96-313 Chylice. 

Projekt został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach, Koło 
Łowieckie nr 16 „ODYNIEC”, Koło Łowieckie nr 5 „GOSPODARZ” oraz Koło Łowieckie nr 3 „ŁOŚ” 
(opinia wpłynęła po terminie ustawowym). Pozostałe podmioty nie wypowiedziały się w ustawowym 
terminie 21 dni, co zgodnie z art. 11a ust. 8 cytowanej wyżej ustawy o ochronie zwierząt uznaje się za 
akceptację Programu. Pracownik wskazał co określa program, przedstawił podmioty  realizujące jego 
postanowienia i omówił finansowanie programu.  
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. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 
rok.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 211.787,00 zł z tytułu otrzymania 
dotacji: 
- z WFOŚ i GW w Łodzi na przebudowę stawu w Woli Pękoszewskiej w kwocie 211.442 zł, 
- z budżetu państwa na dofinansowania zadań realizowanych przez GOPS w kwocie 1.200,00 zł. 
Zmianie ulega również fundusz sołecki Jakubowa- rezygnacja z wytyczenia drogi na remont drogi. 
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  o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy.  
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zmienia się Uchwałę Nr XXX/180/17 Rady Gminy 
Kowiesy z dnia 22 czerwca 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi Wola Pękoszewska,        
Paplin, Wymysłów, Ulaski i Zawady w zakresie wyłączenia z obszaru objętego planem fragmentu 
działki ewidencyjnej o nr 7 położonej we wsi Ulaski, z uwagi na to, że Marszałek WŁ  nie wyraził zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśnie na tej działce. 
Radny Mieczysław Trukawka zapytał na podstawie jakich przepisów odmówiono zgody? 
Pracownik wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po 
podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego wójt 
występuje o opinie do projektu planu i uzgadnia projekt planu ze wskazanymi w ustawie podmiotami, 
jak również występuje o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 
i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne. 
Radni nie mieli więcej 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. 
Na obrady przybył radny Andrzej Oktabiańczuk. 
Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań. 
 
Ad.13 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniała, że w grudniu ubiegłego roku wpłynęła skarga na podjętą 
w sierpniu 2017 roku uchwałę w sprawie MPZP obejmującego fragment wsi Chrzczonowice, skarga 
wraz z odpowiedzią Wójta Gminy Kowiesy na skargę została przekazana do WSA w Łodzi. Pani 
Przewodniczący zapoznała obecnych z repliką skarżącej  na przesłaną do sądu odpowiedź na skargę. 
Pan Wójt poinformował, że w ubiegły czwartek odbyła się rozprawa przed WSA w Łodzi w sprawie 
ww. skargi na MPZP w Chrzczonowicach. Skarga została oddalona przez sąd. Oddalenie skargi 
otwiera drogę do złożenia kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarżący wycofał się 
natomiast z wniosku o wydanie przez sąd postanowienia o odmowie dopuszczenia wójta do udziału w 
sprawie.  
 
Radna Barbara Kowalska nawiązując do zastrzeżeń braku funkcjonalności pomieszczenia 
kuchennego w świetlicy wiejskiej w Turowej Woli wypowiedzianych na wczorajszym posiedzeniu 
komisji przez radnego Cezarego Żukowskiego, wskazała aby wszelkie uwagi i pytania kierować do 
opiekuna świetlicy, którym jest sołtys sołectwa.   
Radny Cezary Żukowski przypomniał, że wczoraj wycofał zastrzeżenia i przeprosił. 
 
Radna Dorota Powązka wniosła o przeprowadzenie rozmów z PKS S.A. w sprawie przywrócenia 
porannego kursu autobusu do Mszczonowa, by umożliwić uczniom z terenu gminy dotarcie do szkół 
we Mszczonowie. 
Pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO wyjaśniła, że wskutek starań z naszej strony w ubiegłym roku 
przywrócono jesienią na dwa miesiące wskazany kurs. Okazało się z autobusu korzysta 1 osoba, 
która miała wykupiony bilet miesięczny i średnio 1, 2 osoby dziennie podróżowały tym kursem. Gdyby 
co najmniej 10 osób miało wykupione bilety miesięczne kurs zostałby przywrócony.  
Pan Wójt dodał, że również rozmowy z PKS w Tomaszowie Maz. w kwestii zjeżdżania z trasy i 
zatrzymywania się w Kowiesach autobusu do Warszawy zakończyły się fiaskiem. 
Radna Dorota Powązka wskazała, że spotkała się z głosami, że kurs autobusu do Mszczonowa był 
zbyt wcześnie – 7 rano. 
Przewodniczący Rady zauważyła, że autobus, którym dojeżdżają uczniowie do Skierniewic jest 
jeszcze wcześniej – 6.20. 
 
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji przedstawione 
zostało pismo mieszkańców Nowego Lindowa w kwestii poprawienia przejezdności dwóch odcinków 
dróg na terenie sołectwa. Radny przypomniał, że pismo dotyczy odcinka drogi, która kończy się na 
zasypanym stawie. Przed stawem na poszerzeniu wykopany został rów odprowadzający wodę, 
natomiast, właściciel nieruchomości za stawem nie zgodził się na urządzenie rowu na jego 
nieruchomości i nie ma możliwości wykonania odwodnienia. Dlatego też w grę wchodzi jedynie 
doraźne poprawienie przejezdności tego odcinka poprzez wysypanie kruszywa. 
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Pani Przewodniczący poprosiła o wypowiedzenie się w tej kwestii mieszkańców Nowego Lindowa. 
Mieszkaniec Nowego Lindowa stwierdził, że nie ma pretensji do właściciela nieruchomości graniczącej 
z drogą o to, że nie godzi się na wykopanie rowu na jego nieruchomości i zwrócił się do radnych o 
wyrażenie zgody na naprawę drogi by przywrócić jej przejezdność obojętne z której strony. 
Mieszkanka Nowego Lindowa wskazała na problem dojazdu lekarza do jej schorowanych rodziców i 
stwierdziła, że burmistrz sąsiedniej gminy nie pyta się mieszkańców o zgodę na urządzenie rowów. 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski wyjaśnił, że zapewne chodzi o sytuację, że rowy są 
urządzane w pasie drogowym drogi gminnej. 
Radny Cezary Żukowski wskazał, że właściciel nieruchomości za stawem stoi na stanowisku, że 
trzeba poprawić drogę i urządzić rów. 
Radny Cezary Żukowski wskazał, że pospółka żwirowa nie  rozwiąże problemów mieszkańców. 
Podobnie sam tłuczeń. Gdyby drogę wykorytować, usypać warstwę przepuszczalną i utwardzić np. 
położyć beton zdałoby to egzamin. 
Przewodniczący Rady Gminy wskazała, że po świętach będzie objazd dróg i radni na pewno zlustrują 
wskazaną drogę a na wczorajszym posiedzeniu komisji radni opowiedzieli się za zapewnieniem 
przejezdności wskazanych w piśmie odcinków dróg. 
Mieszkaniec Nowego Lindowa wskazał również, że trwa wycinka lasów państwowych i nadleśnictwo 
korzysta  drogi, o której mowa /wjeżdżają ciężkim sprzętem/. 
Pan Wójt wyjaśnił, że o pracach i zamiarze korzystania z naszych dróg nadleśnictwo informuje z 
wyprzedzeniem a po zakończeniu wywózki drewna przywraca drogi  do stanu poprzedniego i jest to 
egzekwowane. 
Mieszkańcy Nowego Lindowa opuścili obrady. 
 
Pan Jacek Ossowicz – przedstawiciel IR WŁ, podziękował pani Dyrektor GBP w Kowiesach za 
pomoc przy organizacji wyjazdów kolonijnych dzieci rolników organizowanych przez IR WŁ. 
Poinformował również, że ilość przeglądów urządzeń chłodniczych w ciągu roku jest uzależniona od 
rodzaju czynnika chłodzącego. Ponadto pan Jacek Ossowicz zaprosił na organizowany w dniu 
jutrzejszym kurs chemizacyjny na sali konferencyjnej urzędu o godz. 10 oraz poinformował, że czyni 
starania o zorganizowanie szkolenia poświęconego ubezpieczeniom upraw rolnych od niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych.  
 
Pan Wójt przekazał sołtys Zawad zestawienia wydatków budżetowych ze środków własnych budżetu 
gminy na realizację zadań na terenie miejscowości Zawady w obecnej kadencji, o które sołtys  prosiła 
na poprzedniej sesji. 
 
Sołtysi otrzymali do umieszczenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach: 
- informację o terminie zbiórki odpadów gabarytowych, 
- obwieszczenie dot. kwalifikacji wojskowej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy złożyli obecnym na sesji życzenia z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych.  
 
Nie przedstawiano więcej informacji. 
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXXVIII Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.30. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


