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P R O T O K Ó Ł XXXIX/2018 
 

z XXXIX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.45 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  14   
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/ 
nieobecny był radny Andrzej Oktabiańczuk ponadto w sesji uczestniczyli: pani Ewa Pawlak – Radna 
Powiatu Skierniewickiego i Kierownik GZO, pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Kowiesach, pan Jacek Ossowicz – przedstawiciel IR WŁ, mł. asp. Jakub Machaj – Dzielnicowy z 
Rewiru Dzielnicowych w Bolimowie oraz sołtysi - zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do 
protokołu/, jak również mieszkaniec (…).  
 
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 14 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 sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2017 roku  

7. Przedstawienie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kowiesy 
za 2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kowiesy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

9. Przedstawienie skargi na działalność Wójta Gminy Kowiesy i Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kowiesach. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 

Z  wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, który wniósł o 
rozszerzenie porządku obrad o wprowadzenie po punkcie 8 punktu 9 w brzmieniu: 
„9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Kowiesy do zasobów dróg gminnych drogi 
dojazdowej DD-21 w miejscowości Zawady.” 
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-  z uwagi na brak pozytywnego uzgodnienia GDDKiA/O Łódź procedowanego projektu MPZP 
obejmującego fragmenty wsi Wola Pękoszewska i Zawady.  
 
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 
radnych, 14 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 14 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 sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Kowiesy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.  

7. Przedstawienie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 
Kowiesy za 2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kowiesy na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Kowiesy do zasobów dróg gminnych drogi 
dojazdowej DD-21 w miejscowości Zawady. 

10. Przedstawienie skargi na działalność Wójta Gminy Kowiesy i Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kowiesach. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wolne wnioski i informacje. 
13. Zamknięcie obrad. 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 
marca 2018 r.  Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie 
odczytywano.  Przy braku uwag do protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy przystąpiono do jego 
przyjęcia 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 
ściany działowe, więźbę dachu nad I i II kondygnacją, rozpoczęto krycie dachu blachą, 
wykonano mury oporowe. 

2. Rozbudowa drogi gminnej Paplinek-Chrzczonowice – wykonano nawierzchnię bitumiczną 
/warstwa wiążąca/, dzisiaj rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej. 

3. W dniu 10 kwietnia miało miejsce otwarcie ofert /trzeci przetarg/ na przebudowę zbiornika 
małej retencji w Woli Pękoszewskiej. 18 kwietnia została podpisana umowa na realizację z 
MELWOD Sp. z o.o. Stryków za cenę 244 tys. zł brutto. Na początku maja wykonawca 
przystąpi do robót. 

4. W wyniku doniesienia radnego Zbigniewa Pawlak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
29 marca przeprowadził oględziny budynku świetlicy w Starym Wylezinie. Nie stwierdzono 
naruszenia prawa budowlanego i postępowanie zostało umorzone. 

5. W dniu 13.04.2018 r. został podpisany akt notarialny dotyczący przekazanie udziału ½ w 
prawie własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 116/5, obręb 
Kowiesy na rzecz samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Kowiesach. 
 

II.  Wyjazdy służbowe i spotkania: 
1. 06.04. – spotkanie z Zarządem WFOŚiGW w Łodzi. 
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2. 13.04. – podpisanie aktu notarialnego. 
3. 24.04. – spotkanie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie i w 

Ministerstwie Sportu i Turystyki.  
4. 26.04. – ŁUW w Łodzi – sprawa pozyskania dofinansowania do drogi w Lisnej. 

 
Na tym pan Wójt zakończył przedstawianie informacji. Radni nie mieli żadnych pytań. 
 
Ad. 6 
W tym punkcie pani Janina Powązka- inspektor UG przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku /sprawozdanie 
stanowi załącznik  do protokołu/. 
Rani nie mieli pytań. 
  
Ad. 7 
W tym punkcie mł. asp.  Jakub Machaj przedstawił w formie prezentacji: 
-  analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kowiesy za 2017 rok,  
- Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
Przewodniczący Rady zapytała jakie zagrożenia w 2017 r. zostały zgłoszone na terenie Gminy 
Kowiesy? 
Dzielnicowy wskazał, że były to: przekroczenie dozwolonej prędkości /2/, niewłaściwa infrastruktura 
drogowa /2/ i żebractwo /1/.  W roku bieżącym zgłoszono przekroczenie prędkości /2/ i spożywanie 
alkoholu w miejscach niedozwolonych /1/; 
- aplikację „Moja Komenda”. 
Radny Janusz Brzeziński zapytał o plany Komendy Wojewódzkiej co do przywracania posterunków 
policji w małych miejscowościach na terenie powiatu skierniewickiego. 
Dzielnicowy wskazał, że są plany przywrócenia w 2019 r. posterunku policji w Bolimowie. Żeby 
powstał posterunek w Kowiesach muszą być rozmowy kierownictwa KWP z samorządem /kwestie 
lokalowe/. 
Radna Dorota Powązka zapytała o  niedobory kadrowe policji i jakie są działania podejmowane, aby 
zachęcić do pracy w policji? 
Dzielnicowy przyznał, że w KMP w Skierniewicach są wakaty, nie ma zbyt dużego zainteresowania 
pracą w policji z uwagi na jej specyfikę i kwestie finansowe, a znaczna część funkcjonariuszy odchodzi 
na emeryturę. Aby zachęcić do pracy w policji są organizowane m. in. spotkania w szkołach i  w PUP. 
Radni nie mieli więcej pytań. 
  
Ad.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  podziału Gminy Kowiesy na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Pani Sekretarz 
wyjaśniła, że zgodnie z art. 13 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  rada gminy dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania, oraz ustala 
ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia 
podziału gminy na okręgi wyborcze. Na posiedzeniu komisji w ubiegłym miesiącu była  zgoda radnych, 
żeby zostawić liczbę obwodów na poziomie ustalonym uchwałą nr XXV/143/13 Rady Gminy Kowiesy z 
dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Kowiesy na stałe obwody głosowania oraz 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji, czyli w liczbie 5 ze zmianami w 
granicach obwodów nr 1 i 4. Z uwagi na wnioski mieszkańców Zawad i Ulasek, którzy w ostatnim 
podziale gminy na obwody głosowania zostali przyporządkowani do obwodu nr 4 z siedzibą w Turowej 
Woli proponuje się odłączenie okręgu obejmującego te miejscowości z obwodu nr 4 i 
przyporządkowanie go do obwodu nr 1 z siedzibą w Kowiesach. Pani Sekretarz przypomniała, że 
chwałą nr XXXVIII/224/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kowiesy na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, do 
okręgu wyborczego obejmującego Zawady i Ulaski zostało dołączone sołectwo Franciszków, które 
leży w bezpośrednim sąsiedztwie Kowies – siedziby OKW nr 1.  
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.  
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Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Kowiesy do zasobów dróg 
gminnych drogi dojazdowej DD-21 w miejscowości Zawady. Pan Wójt wyjaśnił, że koniecznym jest 
przejęcie drogi rokadowej DD-21 w miejscowości Zawady na odcinku od węzła Huta Zawadzka do 
stacji PKN ORLEN dla uzyskania  pozytywnego uzgodnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Łodzi procedowanego projektu MPZP. Jest to odcinek o dł. ok. 800 m, z którego 
korzysta 6 gospodarstw i droga  będzie służyć obsłudze komunikacyjnej terenu dla którego proceduje 
się zmianę planu. Jeżeli powstaną inwestycje przy tej drodze zwiększą się dochody podatkowe gminy. 
Po przejęciu Gmina będzie musiała zapewnić zimą przejezdność odcinka oraz wykaszać pobocza. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, czy możliwe będzie po przejęciu drogi przedłużenie ciągu 
komunikacyjnego do stacji paliw? 
Pan Wójt wyraził wątpliwość co do pozytywnej zgody na to ze strony GDDKiA/O Łódź.  
Radna Dorota Powązka wskazała, że jeżeli ma się rozwijać działalność na terenie przylegającym do 
drogi to musi być odpowiednia infrastruktura drogowa. 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zasugerował partycypowanie Koncernu PKN ORLEN w 
kosztach przedłużenia ciągu komunikacyjnego do stacji paliw. 
Pan Wójt zauważył, że powstanie połączenia drogowego zaskutkuje tym, że kierowcy będą zjeżdżać z 
trasy i przejeżdżać przez stację paliw omijając węzeł i kierować się na DK nr 70 w stronę Skierniewic 
/zwiększy się natężenie ruchu na przedmiotowej drodze/. 
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. 10 
W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy poinformowała, że w marcu br. Radzie Gminy została 
przekazana  według właściwości przez Burmistrza Mszczonowa  skarga  na działalność Wójta Gminy i 
Kierownika GOPS w Kowiesach. Skarżąca ponowiła skargę podtrzymując swoje zarzuty i popierając 
je tą samą argumentacją jak w rozpatrywanej już wcześniej przez radę gminy skardze, którą uznano 
za bezzasadną. Przewodniczący wskazała, że radni otrzymali ponowioną skargę w materiałach na 
sesję i spytała, czy podtrzymują swoje stanowisko co do  bezzasadności skargi? 
W głosowaniu jawnym nad podtrzymaniem stanowiska udział wzięło 14 radnych. 14 radnych 
głosowało za, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Stanowisko podtrzymano 14 
głosami.  
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radna Dorota Powązka zapytała o możliwość odszukania i wyegzekwowania porozumienia z lat 90 
zawartego z koleją dotyczącego zamknięcia przejazdu kolejowego w Chojnatce i urządzenia drogi 
technologicznej przy torach w kierunku Turowej Woli. Po drodze z płyt nie daje się już przejechać.  
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wskazał, że odnalezienie porozumienia może być 
problematyczne. 
 
Ad.12 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący rady przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej dla gminy Kowiesy za 2017 
rok.  
 
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że w związku z umorzeniem postępowania w sprawie remontu 
świetlicy w Starym Wylezinie przez PINB w Skierniewicach radny Zbigniew Pawlak powinien 
publicznie przeprosić za swoje zachowanie, do czego się uprzednio zobowiązał. 
Radny Zbigniew Pawlak zauważył, że dla niego ta sprawa nie jest jeszcze zakończona i zapytał, czy 
ktoś z obecnych za 250 tys. wyremontowałby taki budynek, gdyby był jego własnością? 
Przewodniczący Rady Gminy zauważyła, że czym innym jest inwestycja prywatna a czym innym jest 
inwestycja publiczna, zarzuty stawiane przez radnego nie znalazły poparcia w stanie faktycznym i 
poprosiła pana Wójta o zapoznanie radnych z treścią decyzji. 
Pan Wójt odczytał przedmiotową decyzję. 



Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 26 kwietnia 2018 roku 

5 

 

Radny Zbigniew Pawlak stwierdził, że to wójt może odwołać się od decyzji bo jest źle wykonane - 
instalacja elektryczna stara, nie ma styropianu, podmurówka stara. 
Radny Janusz Brzeziński zauważył, że był to remont budynku, nie był potrzebny nawet inspektor 
nadzoru i z ubolewaniem stwierdził, że rada gminy nie ma skutecznych narzędzi, by ukarać radnego 
za jego działania, bezpodstawne zarzuty i  podeptanie wizerunku gminy. 
  
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, co zrobiono z destruktem zerwanym z boku drogi w Paplinku? 
Pan Wójt wyjaśnił, że gmina aplikowała wniosek o dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Lisna-
Paplinek- Chrzczonowice – odcinek od Paplinka do granicy gminy, do naboru w ramach „Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej”. Przedmiotem wsparcia były działania z zakresu polityki rozwoju polegające 
na budowie, przebudowie lub remontach dróg gminnych lub powiatowych, w trakcie realizacji lub 
planowane do realizacji, które zostaną zakończone do końca 2018 r., lub działania, których realizacja 
zakończy się w  2019 r. (przy czym kwota wnioskowana może dotyczyć tylko wydatków planowanych 
do poniesienia w roku 2018). Zadanie nie mogło być w żadnym zakresie objęte dofinansowaniem ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ani objęte dofinansowaniem z dotacji celowych 
budżetu państwa. Aby aplikować jst musiała posiadać pełną dokumentację techniczną i projektową 
oraz musiała dopełnić wszystkich wymogów prawnych, związanych z planowaną realizacją inwestycji. 
Udział dotacji celowej z budżetu państwa w kosztach realizacji zadania uzależniony jest od 
wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca i wynosi do 60–80% kosztów realizacji 
zadania. Wkład własny jst w roku 2018 natomiast musi wynosić co najmniej 20% wartości 
zadania/części zadania realizowanego w roku 2018. Dofinansowanie otrzymają te projekty, które 
wypełniają  wymogi parametrowe określone w przepisach. Przetarg na przedmiotowy  odcinek drogi 
został już ogłoszony – otwarcie ofert nastąpi 30.04. br. W odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa 
Pawlak pan Wójt wskazał, że destrukt zebrany z przesunięć drogi w działki prywatne na Paplinku 
został zeskładowany na działce za bankiem i będzie wykorzystany do wbudowania w pobocza. 
 
Sołtys Paplinka zapytała czy na drodze w Paplinku będą urządzone mijanki i czy zjazdy do posesji 
będą utwardzone, skoro z nich będą korzystać mijające się pojazdy? 
Pan Wójt wyjaśnił, że nie mamy zaprojektowanych mijanek z uwagi na zbyt wąski pas drogowy a 
zjazdy będą wysypane tłuczniem. 
Sołtys wskazała na trudności wymijania się pojazdów na wskazanej drodze, z uwagi na brak poboczy. 
Pan Wójt wyjaśnił, że inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Pas jezdni to 3,5 m, pobocza po obu 
stronach jezdni będą mieć szerokość 0,75 m. Jeżeli jest potrzeba urządzenia mijanek to należy 
przeprowadzić z mieszkańcami zebranie co do ewentualnego przekazania gruntów. Pan Wójt 
przypomniał również, że radny Zbigniew Pawlak wielokrotnie wskazywał, że na terenie gminy Puszcza 
Mariańska urządzane są drogi o szerokości jezdni 3 m. Franciszków dziękowałby za 3 m drogę.  
 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał panią Ewę Pawlak – radną powiatu skierniewickiego, ile powiat 
kosztuje nakładka na drodze powiatowej od Nowego Dworu w kierunku Żelaznej?  Zdaniem radnego 3 
km drogi kosztować będą powiat 1,2 mln zł. 
Pani Ewa Pawlak przyznała, że przetarg na to zadanie wypadł wyjątkowo korzystnie, ale zaznaczyła, 
że inwestycja obejmuje wykonanie samej nakładki.  
 
Radny Wiktor Machałowski zapytał o wykonanie nakładki na drodze w Nowym Wylezinie. 
Pan Wójt wyjaśnił, że przekazano już plac budowy, inwestycja zostanie wykonana do końca lipca, 
zostanie położona warstwa wiążąca 2 cm i 4 cm warstwa ścieralna nakładki, zdjęty będzie też destrukt 
rozłożony na działkach nienależących do gminy. 
 
Pan Wójt poinformował, że gminie została przyznana dotacja z budżetu państwa na rozbudowę szkoły 
w Kowiesach w wysokości prawie 2 mln zł.  
 
Sołtys Paplinka zapytała, czy w przyszłości będzie możliwość poszerzenia drogi przez Paplinek? 
Pan Wójt wyjaśnił, że będzie to uzależnione od tego, czy mieszkańcy przekażą dodatkowy pas gruntu 
na poszerzenie pasa drogowego.  
 
Mieszkaniec  (..) pan J. G. na wstępnie wskazał, że dysponuje stosownym dokumentem od syna 
/cesja/ aby działać w jego imieniu i wyjaśnił, że nie ma możliwości wjazdu na dwie działki, gdyż pani 
radna Teresa Pietrzak bez przerwy spuszcza wodę a wcześniej spuszczała też i szambo. Pan 
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J.G.wskazał, że zatrudnił geodetę żeby wytyczyć drogę. Wyjechał na wczasy, a kiedy wrócił okazało 
się, że pan Wójt i pani radna wykopali w jego działce rów. 
Pan Wójt wyjaśnił, że w 2014 roku na zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa przeznaczyli fundusz 
sołecki na odwodnienie drogi w stronę Zawad. Inwestycja została zrealizowana /powiat wykonał 
odwodnienie przy drodze powiatowej, my przy drodze gminnej – woda odprowadzana do zbiornika 
retencyjnego/.  Pan J.G. wynajął geodetę ale nie zakończył on czynności, gdyż  pan J.G. nie zgadza 
się na punkty graniczne.  
Pan J.G. zadał pytanie, dlaczego wykopany został rów bez jego wiedzy i to jeszcze za pieniądze wsi? 
Radna Teresa Pietrzak potwierdziła, że w 2014 r. mieszkańcy fundusz sołecki na zebraniu wiejskim 
przeznaczyli na odwodnienie z uwagi na zalewanie terenu /obniżenie/, rów był potrzebny, nikomu to 
nie przeszkadzało tylko panu J.  
Pan J.G. zapytał dlaczego przez wieś w (…) nie ma rowu, choć mieszkańcy się tego domagają? 
Pan Wójt wyjaśnił, że nie miało to miejsca w tej kadencji, a pan J.G. w zebraniach sołeckich w obecnej 
kadencji nie uczestniczył.  
Pan J.G. wskazał, że był na ostatnim. 
Pan Wójt i pani Przewodniczący, którzy byli na ww. zebraniu wiejskim, wskazali że jednak pan J. G. w 
nim nie uczestniczył. 
Pan Wójt podkreślił, że wysunął propozycję, że przedstawi radzie gminy sprawę wykupienia gruntu od 
syna pana J.G. na poszerzenie pasa drogowego o 3 czy 4 m żeby poszerzyć drogę /obecnie 3 m i 3,5 
m na nieuregulowanych odcinkach/ i rów odtworzyć, ale do spotkań nie doszło bo pan J.G. utrudniał 
spotkania z synem i je odwoływał choć były uzgadniane w korzystnych dla niego terminach i 
godzinach. 
Pan J.G. zarzucił radnej Teresie Pietrzak wykopywanie znaków drogowych i zapytał, gdzie się 
podziały  słupki geodezyjne? 
Radna wskazała, że pan J.G. mówi, że zamknie drogę w kierunku Zawad z uwagi na usytuowanie 
kołka granicznego  w połowie drogi  i mieszkańcy Zawad do swojej miejscowości nie dojadą.  
Pan J.G. stwierdził, że jednak dojadą.  
Radna wskazała, że na szerokości 2 m będzie to problemem. 
Pan J.G. zarzucił, że radna ogrodzeniem weszła na jego grunt na 1 m. 
Pani Przewodniczący stwierdziła, że kwestii przebiegu granic konieczne są pomiary geodezyjne.  
Pan J.G. wskazał, że są mapy. 
Pan Wójt przypomniał, że geodeta wynajęty przez pana J.G. czynności nie zakończył. Nie wiemy jaki 
jest przebieg granic. Pan Wójt zapewnił, że zgodzi się na każdego geodetę, którego pan J.G. 
wytypuje, żeby sprawę zakończyć.  
Radna Teresa Pietrzak wyjaśniła, że pan J.G. twierdzi, że radna weszła w jego grunt 1,5 m a gdy się 
okazało w wyniku pomiarów, że tak nie jest, i w jednym miejscu to pan J.G. „wchodzi” w jej działkę, nie 
przystaje na przebieg drogi.   
Pan J.G. wskazał, że od stodoły p. Wróblewskiego droga ma 4 m. Jeżeli radna chce poszerzyć drogę 
niech odda grunt ze swojej działki po długości, dlaczego to on ma oddawać swój. 
Pani Przewodniczący wskazała, że rada nie może rozstrzygać sporów między sąsiadami i zapytała, 
czy pan J.G. zasypie rów? 
Pan J.G. stwierdził, że tak i zapytał radnego Zbigniewa Pawlak czy dysponuje sprawną koparką?  
Pani Przewodniczący Rady stwierdziła, że dopóki nie będzie rozstrzygnięcia w przedmiocie przebiegu 
granic nie może być żadnych działań z obu stron.  
Pan Wójt nadmienił, że od strony Kowies jadąc destrukt na wjeździe na drogę do Zawad jest na 
gruncie pana J.G. i zaproponował spotkanie w celu ustalenia kwestii wykupu gruntu celem 
poszerzenia pasa drogowego. 
Pani Przewodniczący zastrzegła, że gmina nie chce zabierać p. J.G. jego własności. 
Radna Teresa Pietrzak dodała, że jest gotowa zakupić i założyć przepusty na swój koszt, żeby tylko 
rów nie został zasypany. 
Ustalono, że przedmiotowe spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym po sesji i wezmą w nim udział 
pan J.G., Przewodniczący Rady Gminy, pan Wójt, radna Teresa Pietrzak i sołtys sołectwa Borszyce-
Wola Pękoszewska.  
Radny Janusz Brzeziński zauważył, że kiedy była realizowana tłuczniowa nawierzchnia drogi w 
Chojnatce i Starym Wylezinie mieszkańcy przekazywali na rzecz gminy nieodpłatnie grunty na 
poszerzenie pasa drogowego. Teraz zanika taka postawa.  
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski wyraził przekonanie, że jeżeli tylko jedna osoba dla 
realizacji wspólnego interesu miałaby oddać grunt to trzeba jej w takim wypadku za niego zapłacić.  
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Pan Wójt poinformował, że użytkownik wieczysty działek w Chrzczonowicach /dawna przetwórnia/ 
wystąpił do gminy o zapłatę 27 tys. zł tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części 
jednej z działek, oraz o natychmiastowe zaniechanie naruszenia prawa użytkowania wieczystego 
poprzez usunięcie naniesień czyli drogi, a w przypadku niezastosowania się do wezwania do zawarcia 
umowy o ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej. Niezastosowanie się do powyższego 
zaskutkuje skierowaniem sprawy do sądu przeciwko gminie. 
Radny Andrzej Krajewski potwierdził, że wyjedzono ślad drogi w nieruchomości będącej w 
użytkowaniu wieczystym. 
 
Nie przedstawiano więcej informacji.  
 
Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXXIX Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.45. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


