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P R O T O K Ó Ł XL/2018 
 

z XL Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 maja 2018 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.00 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  15   
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/   
ponadto w sesji uczestniczyli: pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego i Kierownik GZO, 
pani Lidia Wiedeńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach, pani Maria Cygan – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Jeruzalu  oraz sołtysi - zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji udział wzięli: 
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 15 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 określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Kowiesy.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Kowiesy na lata 2018-2020. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania obowiązku szkolnego uczniom oddziału klasy VI 

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach w roku szkolnym  2018/2019 . 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok.  
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 XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 26 
kwietnia 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 15 radnych, 
nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Protokół został przyjęty 15 głosami. 

Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami. 
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Pani Przewodniczący wskazała, że pan Wójt w dniu dzisiejszym jest na bardzo ważnym wyjeździe 
służbowym w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jeżeli zdąży wrócić w trakcie obrad to przedstawi 
informację, jeżeli nie to obszerna informacja zostanie przedstawiona na kolejnej sesji.  
 
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w  sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Kowiesy. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w 
wypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być 
przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami. W myśl art. 5a ustawy o samorządzie 
gminnym zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa uchwała gminy. 
Pracownik przedstawił treść załącznika do uchwały.  
Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu, wobec czego przystąpiono do odczytania projektu 
uchwały i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 15 głosami.  
  
  
Ad.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla 
Gminy Kowiesy na lata 2018-2020. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że Gminny 
Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 utworzony został w oparciu o ustawę z dnia 9 
czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Opracowanie i realizacja Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny należy do zadań własnych Gminy. Pracownik zapoznał obecnych z 
treścią programu skupiając się na diagnozie sytuacji rodzin, omówieniu pracy asystenta rodziny, 
liczbie rodzin korzystających z pomocy asystenta, ze świadczenia wychowawczego i świadczeń z 
pomocy społecznej w 2017 r. oraz kwestii partycypacji w kosztach umieszczania dziecka w pieczy 
zastępczej.  
Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 15 głosami.  
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego 
uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach w roku 
szkolnym  2018/2019. Pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO w Kowiesach wyjaśniła, że z uwagi na 
trudne warunki lokalowe w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach, do czasu 
rozbudowy brak jest możliwości zlokalizowania tam klasy VII. Dlatego uczniom klasy VI wskazuje się 
miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w Szkole Podstawowej im. ppor. pilota 
Mariana Bełca w Jeruzalu powstałej z przekształcenia gimnazjum. Możliwość taką dopuszczają 
przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, które wskazują, że organem właściwym do 
wskazanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów klasy VI w innej szkole jest organ 
stanowiący 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 15 radnych. 15 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 15 głosami.  
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok. 
Pani Skarbnik wskazała, że dochody zwiększa się z tytułu: 
- przyznania dotacji z budżetu państwa na rozbudowę szkoły w Kowiesach – 1.978.860,00 zł, 
- przyznania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach grantów sołeckich dla sołectwa 
Borszyce - Wola Pękoszewska i Turowa Wola w kwocie 10.000,00 zł, 
- otrzymania darowizny na sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego – 5.000,000 zł, 
- zwiększenia dochodów własnych w kwocie 19.420,00 zł, w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, zwrotu podatku VAT, sprzedaży mienia. 
Wydatki budżetu zwiększa w kwocie 33.050,00 zł , w tym na: 
- opłacenie pobytu trójki dzieci w domu dziecka - 9.820,00 zł, 
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10.000,00 zł, 
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- realizację projektów w ramach grantów sołeckich w sołectwie Borszyce - Wola Pękoszewska i 
Turowa Wola w łącznej kwocie 10.000,00 zł, 
- sporządzenie inwentaryzacji i przeglądu słupów energetycznych – 4.600,00 zł. 
Otrzymana dotacja z budżetu państwa na rozbudowę szkoły wpływa na zmniejszenie deficytu budżetu 
o kwotę 1.978.860,00 zł. 
Radni nie mieli pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 15 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, nikt od głosu się nie wstrzymał. Uchwała 
została podjęta 15 głosami.  
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radna Dorota Powązka zwróciła się do pani Ewy Pawlak – Radnej Powiatu Skierniewickiego, o 
zasygnalizowanie konieczności poprawienia ustawienia lustra drogowego w Chojnacie i wykoszenia 
poboczy przy drodze powiatowej w tej miejscowości. 
 
Radny Zbigniew Pawlak poruszył kwestię naprawy przeciekającego dachu na świetlicy wiejskiej w 
Paplinie. 20 tys. zł nie wystarczy na naprawę, która powinna być wykonana w okresie gwarancji przez 
wykonawcę. Okres gwarancji już upłynął, nie dopilnowano kwestii naprawy w tym okresie przez 
wykonawcę stąd pytanie radnego - kto jest za to odpowiedzialny? 
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że wykonawca wpłacił kaucję gwarancyjną i pozostawił gminę z 
problemem. 
Przewodniczący Rady nadmieniła, że nie zawsze możliwości prawne pozwalają na wyciągnięcie 
konsekwencji. Budynek został odebrany przez inspektora nadzoru. Prace wykonano zgodnie z 
projektem. 
Radny Zbigniew Pawlak zaznaczył, że problem przeciekającego dachu dotyczy także świetlicy w 
Jeruzalu. 
Przewodniczący Rady poprosiła, żeby radny wszystkie swoje uwagi i zastrzeżenia przedstawił w 
formie pisemnej. 
Radny Zbigniew Pawlak zwrócił się do sołtys Borszyc i Woli Pękoszewskiej o należyte 
przekazywanie informacji mieszkańcom co do inwestycji termomodernizacji budynku świetlicy w 
Starym Wylezinie i wyraził przekonanie, że należy przewidzieć w przyszłości w budżecie również 
środki na naprawę dachu w tej świetlicy. 
 
 
Ad.11 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
Sołtys Paplinka wyraziła ubolewanie z powodu mylnego przekonania mieszkańców innych 
miejscowości, że przebudowany odcinek drogi na Paplinku jest wąski, gdyż mieszkańcy nie zgodzili 
się na oddanie gruntów. Wszyscy mieszkańcy mający posesje przy tym odcinku drogi oddali grunt po 
prawej stronie drogi jadąc w kierunku Lisnej w takiej szerokości pasa o jaką wystąpiła gmina.  
Radny Mieczysław Trukawka wskazał, że na wczorajszym posiedzeniu komisji pan Wójt 
poinformował, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami Paplinka i projektantami w kwestii wykonania 
mijanek i przekazania na ten cel gruntów przez mieszkańców.   
Sołtys Paplinka wskazała, że mieszkańcy mają propozycję, żeby zrezygnować z mijanek a poszerzyć 
wjazdy na posesje, które mogłyby pełnić funkcję mijanek. 
Radny Zbigniew Pawlak zauważył, że droga w Paplinku jest zbyt wąska mimo 6m pasa drogowego. 
Zdaniem radnego można było wykonać 6 m nakładki bez poboczy. Radny zwrócił również uwagę na 
wywyższenie i jego zdaniem niewłaściwe nachylenie drogi względem pól. 
Sołtys Paplinka wskazała, że po ostatnich ulewach gruntowe pobocza drogi wymagają poprawienia. 
Dodała również, że droga została zwężona w porównaniu do poprzedniego jej przebiegu, rowy są 
głębokie i zimą samochody mogą w nie wpadać. 
 
Radny Wiktor Machałowski wyraził przekonanie, że przy planowaniu i realizacji inwestycji należy 
przekazywać więcej informacji radnym i sołtysom . 
 
Radny Andrzej Krajewski zauważył, że w poprzednich latach informowano sołtysów kiedy będzie 
jeździła równiarka i wniósł zastrzeżenia do pracy operatora równiarki na terenie Chrzczonowic 
/wyciągnięte kamienie/.  
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Radna Dorota Powązka wskazała, że pa Wójt w dniu wczorajszym poinformował na posiedzeniu 
komisji, że PKP PLK ogłosiło przetarg na przebudowę dróg technologicznych wzdłuż CMK i drogi te 
m.in. na odcinku od Grodziska Maz. do Strzałek mają zostać przebudowane do końca 2019 r. 
/nakładka asfaltowa na istniejącej szerokości dróg/. 
 
 
Nie przedstawiano więcej informacji.  
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie 
XXXIX Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.00. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


