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P R O T O K Ó Ł XLII/2018 
 

z XLII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 sierpnia  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  14 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych, nieobecny 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, pani Maria Cygan – Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Jeruzalu, pan Jacek Ossowicz – przedstawiciel IR WŁ  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 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) Podjęcie uchwały w   sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kowiesy. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kowiesy oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych  i doradców zawodowych. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie  
Gminy Kowiesy. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2018-2021. 
11) Interpelacje i zapytania radnych. 
12) Wolne wnioski i informacje. 
13) Zamknięcie obrad. 

 
 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o rozszerzenie porządku 
obrad o punkt  9 w brzmieniu: 
„9. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 
miejscach publicznych na terenie Gminy Kowiesy.” 
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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.  
 
Porządek po zmianach 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) Podjęcie uchwały w   sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kowiesy. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kowiesy oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych  i doradców zawodowych. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie  
Gminy Kowiesy. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 
miejscach publicznych na terenie Gminy Kowiesy. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2018-2021. 
12) Interpelacje i zapytania radnych. 
13) Wolne wnioski i informacje. 
14) Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 
2018 r.  Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano.  
Przy braku uwag do protokołu z XLI 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: 
 
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. 24 lipca 2018 r. ogłosiliśmy przetarg na rozbudowę boiska do piłki nożnej w Woli Pękoszewskiej. 
Wpłynęła jedna oferta, której kwota przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie gminy o ponad 
100.000 zł brutto. Przetarg został unieważniony. 8 sierpnia 2018 r. ogłosiliśmy drugi przetarg na 
rozbudowę wskazanego boiska – termin składania ofert do 28 sierpnia 2018 r. 
2. Zakończyliśmy prace związane z przebudową zbiornika małej retencji  w Woli Pękoszewskiej. 
3. W związku z zamknięciem drogi w Chrzczonowicach /koło byłej przetwórni/, która przebiega na 
gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, koniecznym będzie urządzenie drogi w prawidłowym, 
ewidencyjnym jej przebiegu na gruntach gminy - szacunkowy koszt około 26.000 zł netto (wraz z 
usuwaniem drzew). 
4. W lipcu wyłoniono wykonawcę zadania: ”Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Kowiesy”.  Zadanie zrealizowano w sierpniu br. 
5. W przyszłym tygodniu ma zebrać się komisja, która dokona oceny poszczególnych sołectw w 
ramach konkursu „Nasze sołectwo- czyste sołectwo”. 
6. Prowadzona jest bieżąca windykacja opłat za gospodarowanie odpadami – wysłano 91 upomnień. 
7. Trwa procedura szacowania szkód w związku z wystąpieniem zjawiska suszy na terenie gminy. W 
najbliższych dniach zostaną przekazane Wojewodzie Łódzkiemu protokoły celem weryfikacji. Po 
zakończeniu procedury Minister ogłosi warunki pomocy dla poszkodowanych rolników. Szkody, 
zgodnie z wytycznymi, były szacowane na glebach najsłabszych w uprawach zbóż ozimych i jarych, 
krzewów i drzew owocowych, warzyw gruntowych i roślin strączkowych. 
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5.  W dniu 21 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem 

Wójta Gminy Kowiesy z dnia 6 sierpnia r. Celem posiedzenia Komisji było wyłonienie kandydata na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach. W odpowiedzi 

na konkurs, w wyznaczonym terminie  tj. do 3 sierpnia 2018 r. wpłynęła 1 oferta, którą złożył Pan  

Marek Adamczyk. W trakcie analizy dokumentów komisja stwierdziła, że oferta nie spełnia warunków 

formalnych, tj. brak uzasadnienia przystąpienia do konkursu. Wobec powyższego komisja przystąpiła 

do podjęcia uchwały w sprawie odmowy dopuszczenia Pana Marka Adamczyka - kandydata na 

stanowisko dyrektora, do postępowania konkursowego. Konkurs nie został rozstrzygnięty. 

 Wyjazdy służbowe i spotkania: 
1. 03.07. – podpisanie w Żelechlinku ze Stowarzyszeniem LGD „Kraina Rawki” umowy o powierzenie 
grantu w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020”, tytuł operacji: „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej 
i altany w Turowej Woli, Gmina Kowiesy”; 
2. 13.07.- spotkanie z Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Łodzi; 
3. 17.07.- spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki ; 
4. 18.07. – spotkanie z Zastępcą Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi; 
5. 20.07. – podpisanie w Paplinie z Zarządem Województwa Łódzkiego w Łodzi umowy dotacyjnej na 
realizację zadania: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska przed pożarem, klęska żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniom dla jednostek 
OSP”;  
6. 31.07. – spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości  dot  finansowania OSP; 
7. 22.08. – spotkanie z Ministrem Środowiska w sprawie rozpatrzenia możliwości finansowania 
„Przebudowy zbiornika małej retencji w  Woli Pękoszewskiej” ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 
 
Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 
 
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kowiesy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w  dniu 10.07.2018 r.  do Rady Gminy Kowiesy 
wpłynęła skarga  z dnia 03.07.2018 r. na Wójta Gminy Kowiesy, przekazana według właściwości przez 
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Skarżący podnosi zarzut przekroczenia uprawnień przez Wójta 
Gminy Kowiesy poprzez podjęcie czynności bez podstawy prawnej i wykraczającej poza zakres jego  
kompetencji  zmierzającej do przekształcenia na użytek rolny drogi wewnętrznej, celem  sprzedaży  
nieruchomości. Wniosek o nabycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy z dnia 
07.06.2018r. właścicieli nieruchomości sąsiadujących z przedmiotową nieruchomością gminną 
skierowany został do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Kowiesy  i przedstawiony radnym 
na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 28.06.2018 r. Radni zostali poinformowani, że 
ewentualna sprzedaż nieruchomości wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi ze zmianą 
klasyfikacji gruntów, wyceną nieruchomości i ogłoszeniami w prasie. Radni poprosili o przygotowanie 
wstępnego oszacowania tych kosztów i przedstawienia ich wysokości na kolejnym posiedzeniu komisji 
wraz ze wskazaniem sytuacji nieruchomości sąsiadujących w przedmiocie dostępu do drogi.  W 
związku z powyższym Wójt Gminy  nie podejmował żadnych czynności, które zmierzałyby do 
przekształcenia na użytek rolny drogi zlokalizowanej na działce stanowiącej własność gminy. Z tego 
też względu radni na wczorajszym posiedzeniu komisji uznali skargę za bezzasadną. 
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.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Kowiesy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  
i doradców zawodowych. 
Pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO wyjaśniła, że zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela 
dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w 
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szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w 
zależności od wielkości i typu szkoły. W dotychczasowej uchwale regulującej kwestie obniżenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom szkół, obniżka została określona w 
jednakowej wysokości – 10 godzin. Z uwagi na to, że liczba oddziałów w Szkole Podstawowej w 
Jeruzalu zmniejsza się a w Szkole Podstawowej w Kowiesach sukcesywnie wzrasta należy 
zróżnicować obniżkę godzin uwzględniając liczbę oddziałów w danej szkole. 
Dla dyrektora szkoły liczącej: 
-  do 6 oddziałów tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć wyniesie 8 godzin,  
- od 7 do 10 oddziałów wymiar obniżki godzin zajęć wyniesie 10 godzin, 
- od 11 do 13 oddziałów wymiar obniżki godzin zajęć wyniesie 12 godzin, 
- od 14 i więcej wymiar obniżki godzin zajęć wyniesie 14 godzin. 
W myśl  art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela określenie wymiaru godzin dla nauczycieli 
niewymienionych w Ustawie należy do kompetencji organu prowadzącego, z tym, że wymiar ten nie 
może przekraczać 22 godziny tygodniowo. Z uwagi na to w § 2 przedmiotowej uchwały zostały 
wymienione stanowiska nauczycieli, które występują lub mogą wystąpić w szkołach z określeniem 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla tych stanowisk – 20 godzin. Projekt uchwały został 
zaopiniowany przez związki zawodowe nauczycieli.  
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. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie  
Gminy Kowiesy. 
Pani Janina Powązka – inspektor UG, wyjaśniła, że w dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, na mocy której rada gminy ma obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotychczasowe uchwały zachowują moc do dnia 
wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ww. ustawy. W związku z tym przygotowano projekt uchwały  uustalającej maksymalną liczbę 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kowiesy. Liczby te zgodnie 
z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi zostały określone odrębnie dla poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /10/ i poza miejscem 
sprzedaży /45/. Proponowane liczby są optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa 
zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych które zamierzają tę działalność 
podjąć w przyszłości. Obecnie jeszcze obowiązująca uchwała z 2008 r. ustala liczbę punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 20 /sklepy/ a w miejscu sprzedaży na 5.  
Obecnie mamy 10 sklepów. Zezwolenia wydaje się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów 
alkoholowych. Projekt uchwały określa również zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Kowiesy -  nie mogą one być usytuowane w odległości mniejszej niż 
30 m od: szkół, przedszkoli, kościołów, cmentarzy i innych obiektów użyteczności publicznej. Obecnie 
obowiązująca uchwała z 2001 r. określa, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych  mogą być 
zlokalizowane co najmniej w odległości 50 m od placówek użyteczności publicznej, w szczególności 
od szkół, dworców kolejowych, kościołów, cmentarzy oraz instytucji kultury. Stosownie do 
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi co do projektu uchwały zasięgnięto  opinii jednostek pomocniczych gminy. 
Radny Wiktor Machałowski zapytał, w jaki sposób należy dokonywać pomiarów odległości, o której 
mowa w projekcie? 
Pani  Janina Powązka wyjaśniła, że pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż osi 
ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych do obiektów, o których 
mowa w ust. 1, do głównych drzwi wejściowych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
Taką samą zasadę stosuje się do obiektów ogrodzonych. 
Pani Przewodniczący zapytała o opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
Pani Janina Powązka wyjaśniła, że opłata podstawowa roczna za: 
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 zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł, 

 zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł, 

 zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł. 
Przedsiębiorcy, prowadzący, już sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani 
do złożenia (do 31 stycznia), pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W przypadku takich 
przedsiębiorców opłatę za korzystanie z zezwolenie ustala się bowiem procentowo w zależności od 
wartości sprzedaży z poprzedniego roku. 
Radni nie mieli więcej pytań, wobec czego przystąpiono do odczytania projektu uchwały i głosowania. 
W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały 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 odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kowiesy. 
Pani Janina Powązka wyjaśniła, że wskazana w poprzednim punkcie nowelizacja ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziła szereg zmian dotyczących 
zakazu  spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.  W świetle art. 14 ust. 2b ustawy 
rada gminy  może wprowadzić  odstępstwa od ww. zakazu, pod warunkiem, że nie będzie to miało 
negatywnego wpływu na kształtowanie polityki społecznej i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa 
publicznego. Wymienione w projekcie  uchwały odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych ograniczają się do miejsc, w których najczęściej organizowane 
są imprezy okolicznościowe, festyny itp.  /budynki świetlic wiejskich i strażnic OSP  oraz grillowni wraz 
z przyległym terenem, boisko sportowe w Woli Pękoszewskiej/.  
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 podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 
rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany budżetu dotyczą: 

 dotacji z budżetu państwa na wybory samorządowe - 26.433 zł, 

 dotacji z budżetu państwa na zakup darmowych podręczników dla uczniów – 25.883 zł, 

 dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 14.000 zł na zakup sprzętu dla OSP, 

 dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.218 zł na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna 
prawnego, 

 przesunięcia kwot w zadaniach inwestycyjnych w zakresie umożliwiającym wykonanie 
zaplanowanych zadań. 

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.11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2018-2021. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany WPF dotyczą zwiększenia o kwotę 12 tys. zł limitów możliwych do 
zaciągnięcia zobowiązań przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna-
Paplinek-Chrzczonowice – limit na 2018 r. wynosi 882 tys. zł oraz zapewnienia zgodności wartości 
przyjętych w budżecie gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach według stanu budżetu na 
dzień 23 sierpnia br. 
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. 12 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań. 
 
Ad.13 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Sołtys Paplinka zapytała, dlaczego jednemu z mieszkańców Paplinka gmina zapłaci za grunty na 
poszerzenie drogi w tej miejscowości, podczas gdy pozostali mieszkańcy przekazywali grunty na 
rzecz gminy nieodpłatnie? 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zauważył, że to pytanie nalazłoby skierować do tej 
osoby. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że w przypadku niewyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie gruntu 
przez właściciela czy jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami tzw. 
specustawy drogowej za wywłaszczone grunty pod inwestycję celu publicznego przysługuje 
odszkodowanie. 
Sołtys Paplinka zapytała, czy za grunty pod mijanki przy wskazanej drodze mieszkańcy również 
otrzymają rekompensatę pieniężną? 
Pan Wójt wyjaśnił, że mijanki są rozwiązaniem rozważanym na życzenie mieszkańców, poszerzenie 
drogi na łuku o pas gruntu właściciela prywatnego, na którym jest  dawny ślad drogi o nawierzchni 
destruktowej, złagodzi zakręt, poprawi widoczność i bezpieczeństwo użytkowników. Jeżeli nie 
poszerzy się drogi w tym miejscu to należy „zebrać” warstwę destruktu z gruntu osoby prywatnej. Na 
spotkaniu w dniu dzisiejszym z komisją powołaną przez mieszkańców Lisnej i Paplinka w sprawie 
przedmiotowej drogi pani sołtys Paplinka została zobowiązana do przeprowadzenia rozmów z 
mieszkańcem Paplinka celem nakłonienia go do nieodpłatnego przekazania gruntu na rzecz gminy.  
 
Pani Sekretarz przypomniała o terminie na złożenie oświadczeń majątkowych przed upływem kadencji 
– do 16 września, ponieważ te dzień przypada w niedzielę oświadczenia można będzie złożyć 
najpóźniej 17 września. 
Radna Dorota Powązka zapytała według stanu na jaki dzień ma być złożone oświadczenie? 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że według stanu na dzień 16.09.2018 r.  
Pani Sekretarz przedstawiła następnie kalendarz wyborczy, poinformowała, że wszystkie informacje 
dotyczące wyborów samorządowych są umieszczone na stronie internetowej urzędu i w BIP a 
następnie poprosiła sołtysów o przekazywanie mieszkańcom informacji o zmianie obwodów 
głosowania. 
 
Pan Wójt poinformował, że w związku z przejściem na emeryturę Kierownik GOPS w Kowiesach z 
dniem 1 sierpnia obowiązki kierownika tej jednostki organizacyjnej pełni pani Sylwia Borowiec.  
 
Pan Wójt zaprosił wszystkich obecnych na gminny festyn „Jabłuszko” w dniu 23 września br. 
Pani Janina Powązka przedstawiła co planowane jest w programie festynu. 
 
Nie przedstawiano więcej informacji.  
 
Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie  XLII 
Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.00. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


