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P R O T O K Ó Ł XLIII/2018 
 

z XLIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 września  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 
 
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, pan Adam Łazowski – 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. 
 
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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi: Wola Pękoszewska, Paplin, Wymysłów, Ulaski, 
Zawady. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi Wola Pękoszewska i Zawady.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kowiesy i Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Kowiesy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zamknięcie obrad. 

 
Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. 
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Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 
2018 r.  Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie odczytywano.  
Przy braku uwag do protokołu z XLII 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. Rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach -   trwają roboty wykończeniowe:  montaż instalacji 
wentylacyjnej, posadzki. 
2. Zakończona została przebudowa zbiornika małej retencji w Woli  Pękoszewskiej. Odbiór końcowy 
odbył się 14 sierpnia b.r. 
3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice” – odcinek Lisna – 
Paplinek. W trakcie opracowania jest zmiana projektu budowlanego polegająca na rezygnacji z 
chodników, azylu przy przejściu dla  pieszych w Lisnej oraz poszerzeniu zakrętu w Paplinku. 
4. W dniach 24 i 30.08.2018 r. zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu protokoły rolników z 
oszacowania strat spowodowanych suszą celem weryfikacji. Pozytywnie zweryfikowane i 
potwierdzone zostały odebrane w dniu 11.09.2018 r. (krótki termin weryfikacji spowodowany był tym 
że protokoły były sporządzone w prawidłowy sposób i nie posiadły znaczących błędów; Gmina 
Kowiesy jako jedna z pierwszych gmin odebrała wszystkie protokoły i rozpoczęła wydawanie 
rolnikom). Liczba poszkodowanych gospodarstw – 78, powierzchnia oszacowanych upraw dotkniętych 
zjawiskiem – 381,79 ha, kwota oszacowanych szkód w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie - 670 
020,35 zł. 
Terminy składania wniosków o pomoc do ARiMR: 
14-28.09.2018r. – gdzie szkody wynoszą co najmniej 70% danej uprawy - pomoc to 500 zł do ha a dla 
ubezpieczonych 1000zł do ha. 
26.09. – 17.10.2018r. – gdzie szkody wynoszą  co najmniej 30% danej uprawy i mniej niż 70% danej 
uprawy - pomoc to 250 zł do ha a dla ubezpieczonych 500 do ha. 
5. Od dnia 24.09.2018 r. rozpoczyna się podpisywanie aktów notarialnych dot. służebności przesyłu z 
właścicielami nieruchomości przez które będzie przebiegała sieć wodociągowa. 
6. 07.09. 2018 r.  otrzymaliśmy informację z WFOŚIGW  o przyznaniu dotacji na realizację zadania pn. 
"Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy – etap 
2018". 

  

 Wyjazdy służbowe i spotkania: 
1. 26.08. - uroczystość Dożynek Powiatowych w Bolimowie. 
2. 31.08. – Konferencja w Szkole Podstawowej w Kowiesach z udziałem Ministra Cyfryzacji 
poświęcona Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej połączona z podpisywaniem umów z dyrektorami szkół 
z woj. łódzkiego na szybki i bezpieczny Internet. 
3. 15.09. -  41. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. 
4. Uczestnictwo w zebraniach sołeckich w miesiącu wrześniu. 
 
Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 
 
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi: Wola Pękoszewska, Paplin, Wymysłów, Ulaski, 
Zawady. 
Projekt uchwały został omówiony przez panią Marię Rogowską – urbanistkę, która wyjaśniła jakie 
obszary zostały objęte planem, omówiła kwestię przeznaczenia terenu objętego planem,  uzgodnień i 
opiniowania projektu planu, poinformowała o terminie w jakim projekt planu został wyłożony do 
publicznego wglądu, a następnie przeszła do uwag do projektu planu zgłoszonych w terminie 2 
tygodni po upływie okresu wyłożenia. 
Uwagi zostały zgłoszone przez właścicieli działek ewid. położonych we wsi Wola Pękoszewska 
objętych terenami oznaczonym jako MNu, 1 KDW i 2 KDW  i dotyczyły: 
- zwiększenia w terenie oznaczonym jako MNu wysokości: budynków mieszkalnych, usługowo-
mieszkalnych i usługowych do z 10,0 m do 11,0 m, pozostałych budynków z 7,0 m do 13,0 m, wiat z 
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7,0 m do 13,0 m oraz  uwzględnienie realizacji hal namiotowych o wysokości do 9,0 m, ponieważ w 
projekcie planu w tym terenie nie są dopuszczone hale namiotowe, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał z jakich względów zgłaszający uwagę chcieli zwiększyć 
dopuszczalną wysokość budynków? 
Pani urbanistka odpowiedziała, że wnoszący uwagę nawiązali do terenów sąsiednich posiadających 
inne przeznaczenie, gdzie są dopuszczone wnioskowane wysokości. Zdaniem Wójta Gminy 
projektowana wysokość budynków jest optymalna z punktu widzenia ich przeznaczenia pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 
Przewodniczący Rady poprosiła radnych  o głosowanie nad omówioną uwagą. 
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych, 13 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi, 
1 radny /Janusz Brzeziński/ głosował za uwzględnieniem uwagi. Uwaga została nie uwzględniona 13 
głosami; 
 - zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej z 35% do 30% powierzchni działki budowlanej oraz  
zwiększenia wskaźnika intensywności zabudowy  z 1,5 do 1,8,   
Przewodniczący Rady Gminy zapytała czym jest powierzchnia biologicznie czynna? 
Pani urbanistka wyjaśniła, że jest to teren z nawierzchnią ziemną, urządzoną w sposób zapewniający 
naturalną wegetację, a także  powierzchnia tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz woda 
powierzchniowa na tym terenie, co jest regulowane przepisami odrębnymi. Zdaniem Wójta  Gminy 
ustalenia projektu planu są optymalne w tym zakresie i nie powinny być zmieniane. 
Przewodniczący Rady poprosiła radnych  o głosowanie nad omówioną uwagą. 
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych, 14 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi,    
Uwaga została nie uwzględniona 14 głosami; 
- zmniejszenia pasa ochronnego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV do 12,0 m, 
Pani urbanistka wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi  przepisami i normami szerokość strefy 
ochronnej od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV wynosi 15,0 m (po 7,5 m od osi linii). 
Przewodniczący Rady poprosiła radnych  o głosowanie nad omówioną uwagą. 
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych, 14 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi,    
Uwaga została nie uwzględniona 14 głosami; 
- dopuszczenie w terenie oznaczonym jako MNu realizacji na działkach budowlanych własnych ujęć 
wodnych – w  projekcie planu na działkach budowlanych nie dopuszcza się ujęć własnych, chyba że 
ze względów technicznych nie ma możliwości podłączenia do gminnej sieci wodociągowej. Zdaniem 
Wójta Gminy ze względów środowiskowych i gruntowo-wodnych przy zapewnieniu dostępu do sieci 
wodociągowej zasadnym jest nie uwzględnienie  tej uwagi. 
Przewodniczący Rady poprosiła radnych  o głosowanie nad omówioną uwagą. 
W głosowaniu jawnym wzięło udział 14 radnych, 14 radnych głosowało za nieuwzględnieniem uwagi,    
Uwaga została nie uwzględniona 14 głosami; 
Następnie Pani urbanistka omówiła sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie   inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich 
finansowania. 
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.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kowiesy, obejmującego fragmenty wsi Wola Pękoszewska i Zawady. 
Projekt uchwały został omówiony przez panią Marię Rogowską – urbanistkę, która wyjaśniła jakie 
obszary zostały objęte planem, omówiła kwestię przeznaczenia terenu objętego planem,  uzgodnień i 
opiniowania projektu planu, poinformowała o terminie w jakim projekt planu został wyłożony do 
publicznego wglądu,  i o tym, że  w terminie 2 tygodni po upływie okresu wyłożenia niw wpłynęły 
żadne uwagi. Następnie Pani urbanistka omówiła sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie   
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich 
finansowania.   
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. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kowiesy i 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Kowiesach. 
Pani Przewodniczący wyjaśniła, że do rady gminy wpłynęła kolejna skarga, przekazana według 
właściwości przez ŁUW w Łodzi, dotycząca sytuacji mieszkaniowej rodziny z terenu gminy, która 
mimo przyznania lokali socjalnych w Lisnej, nie zamieszkuje w tej miejscowości i domaga się innego 
lokum. Skarżąca podnosi również zarzut niewłaściwego zachowania się za namową wójta jednego z 
pracowników urzędu względem jej brata podczas przebywania na terenie urzędu oraz zarzut braku 
zainteresowania sytuacją rodziny ze strony GOPS. Skarga była dwukrotnie ponawiana. Pani 
Przewodniczący wskazała, że radni na wczorajszym posiedzeniu komisji po przeanalizowaniu sprawy 
uznali skargę za bezzasadną.  
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że wszystkie dotychczasowe skargi dotyczą sytuacji 
mieszkaniowej rodziny, którą trzeba przed zimą poprawić, i zostało to obiecane przez Wójta na 
wczorajszym posiedzeniu komisji. 
Wiceprzewodniczący Rady zauważył, że nie mamy pewności czy po podjęciu stosownych działań i 
wydatkowaniu środków finansowych rodzina skorzysta z oferowanego jej lokum.  
Radni nie mieli 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 statutu Gminy Kowiesy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr omówił postanowienia statutu dotyczące radnych, sesji rady 
gminy, trybu głosowania oraz komisji rady gminy i wskazał, że uchwała będzie obowiązywała od nowej 
kadencji rady gminy. 
  
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 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
Omówienia projektu dokonał pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr, który wyjaśnił, że rada gminy 
określa w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, 
formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane  projekty. W myśl uregulowań ustawowych  
grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może 
wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą – w gminie do 5 tys. mieszkańców ww. grupa musi 
liczyć co najmniej 100 osób. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, 
jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Komitet inicjatywy 
uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac 
rady gminy. Przedmiotowa uchwała zgodnie z  art. 15 ustawy a dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych będzie obowiązywała od kolejnej kadencji rady gminy. 
Pracownik zapoznał radnych z procedurą regulowaną w  projekcie uchwały.  
 
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 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
Pan Wójt wyjaśnił, że przedmiotem uchwały jest nabycie części działki położonej w obrębie Paplinek, 
która będzie pochodziła z podziału działki nr 45. Wyodrębniony grunt o łącznej powierzchni ok. 270 m

2
 

zostanie zakupiony na rzecz Gminy Kowiesy z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej  
relacji Chrzczonowice – Paplinek – Lisna. Wydzielany grunt  jest obecnie wyjeżdżony i utwardzony 



Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 20 września 2018 roku 

5 

 

oraz znajduje się na 90
o 

łuku ww. drogi. Zasadnym jest jego wykup w celu poprawy widoczności 
i bezpieczeństwa dla użytkowników trasy.  
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o cenę nabycia. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jest to 10 zł/m

2
. 

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. 12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Kowiesy na 2018 rok. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany budżetu dotyczą przyjęcia dotacji tytułem refundacji wydatków 
poniesionych w ramach z funduszu sołeckiego w roku 2017, z przeznaczeniem głównie na remonty 
dróg (w tym urządzenie odcinka drogi w Chrzczonowicach przy dawnej firmie GAP- kwota 32.000 zł 
będzie to usunięcie drzew, korytowanie i utwardzenie tłuczniem oraz 10.000 zł na wykonanie nakładki 
betonowej na drodze w Nowym Lindowie – odcinek ok. 100 m.), przyjęcia darowizn od sponsorów  na 
imprezę gminną JABŁUSZKO – 11 tys. zł . Zabezpieczamy również środki na dostarczanie wody – 
10.000 zł (głównie na energię), obsługę nieruchomości gminnych – 10.000 zł, urząd gminy -15.500 zł 
(głownie na opał) oraz OSP -3.500 zł (zakup sprzętu z dotacji wspólnie z MSWiA- radni wyrazili na to 
zgodę na posiedzeniu komisji w sierpniu br.). Zmiany te nie mają wpływu na wysokość deficytu 
budżetu. 
Radny Andrzej Krajewski zapytał o kwotę ze środków własnych na organizację festynu 
JABŁUSZKO? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to 19 tys. zł.  
Radny Zbigniew Pawlak wyraził przekonanie, że  drogę w Chrzczonowicach urządzi się za mniejszą 
kwotę. 
Pan Wójt zaproponował, że jeżeli radny znajdzie wykonawcę, który w pełnym zakresie wykona to 
zadanie za mniejszą kwotę niż zaplanowana to prosimy o kontakt, żeby wysłać zapytanie ofertowe w 
ciągu miesiąca. 
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. 13 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał dlaczego ubytki w nawierzchni drogi w Michałowicach przy zbiorniku 
retencyjnym zostały uzupełnione z użyciem destruktu zakupionego przez gminę, a droga zgodnie z 
umową jest na gwarancji i powinien to zrobić wykonawca? 
Pan Wójt wyjaśnił, że destrukt położono zgodnie z decyzją mieszkańców wyrażoną we wniosku o 
przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Gwarancja nie obejmuje dróg destruktowych bo jest to materiał 
pozyskany w wyniku rozbiórki nawierzchni asfaltowych. 
Radny poprosił o zapoznanie się z treścią wzoru umowy umieszczonej w BIP Panią 
Przewodniczącego Rady i wręczył jej wydruk. 
Następnie radny zapytał o kwestię przeciekających dachów na świetlicach w Paplinie i w Jeruzalu? Z 
pisma, które radny otrzymał dotyczącego świetlicy w Paplinie nie wynika, kto jest za to odpowiedzialny 
i czy były przeglądy gwarancyjne. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przypomniał, że w przedmiotowym piśmie jest wskazane, że 
w 2014 roku były przeprowadzane przeglądy gwarancyjne świetlicy w Paplinie. 
Radny zapytał, czy przeglądy gwarancyjne były przeprowadzane w 2015 roku? 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wskazał, że nie dysponuje taką wiedzą. 
Radny Janusz Brzeziński dokonał podsumowania mijającej kadencji i wskazał, że I połowę kadencji 
ocenia negatywnie /zbyt duży wpływ radnego Zbigniewa Pawlaka na Wójta, donosy i pomówienia i 
rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przez radnego dotyczących pracowników urzędu/, 
natomiast II połowa kadencji w ocenie radnego jest pozytywna /odcięcie się Wójta od radnego 
Zbigniewa Pawlaka, pozyskanie znacznego dofinansowania na inwestycje m,in.  do rozbudowy szkoły 
w Kowiesach, pozyskanie dotacji na sprzęt dla OSP/.  
Wiceprzewodniczący Rady wyraził przekonanie, że radny Zbigniew Pawlak ma jednak swoje plusy, 
gdyż informuje nas o przeciekających dachach, ale my go nie słuchamy.  
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Radny Cezary Żukowski stwierdził, że radny Zbigniew Pawlak atakuje wszystkich. 
Pan Wójt odniósł się do kwestii przeciekających dachów na świetlicach i poinformował, że środki 
finansowe na naprawę usterek /powstałych przy zakładaniu instalacji odgromiającej/ są 
zabezpieczone w budżecie i zostanie to zrealizowane jeszcze w tym roku. Pan Wójt wskazał na 
aspekt konstrukcji dachowych – ciężkie konstrukcje stalowe. 
Radny Zbigniew Pawlak stanął na stanowisku, że jego zdaniem dachy zostały źle wykonane. 
Radny Janusz Brzeziński stwierdził, że nie jesteśmy fachowcami, by to ocenić. 
Opinię radnego Janusza Brzezińskiego co do braku fachowej wiedzy radnych podzieliła Pani 
Przewodniczący Rady. 
  
Ad.14 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pan Jacek Ossowicz zwrócił uwagę na postulat kierowany do rad gmin by obniżyć podatek od 
środków transportowych od pojazdów powyżej 3,5 t dla podatników nie prowadzących działalności 
/rolników/.  
  
Sołtysi otrzymali obwieszczenia i informację o terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych do 
wywieszenia na tablicach ogłoszeń. 
 
Nie przedstawiano więcej informacji.  
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie  
XLIII Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.30. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


