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P R O T O K Ó Ł XLIV/2018 
 

z XLIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 października  2018 roku na Sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  14.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.50 
 

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,   
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. 
 
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 zmian w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2018-2021. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zamknięcie obrad. 

 
Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. 

Ad. 4 
W następnym punkcie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 20 
września 2018 r.  Z uwagi na fakt, iż protokół był przesłany w materiałach treści protokołu nie 
odczytywano.  Przy braku uwag do protokołu z XLIII 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, jak poniżej: 
 
  Wyjazdy służbowe, spotkania, sprawy bieżące: 
1. Trwa podpisywanie aktów notarialnych dot. służebności przesyłu z właścicielami nieruchomości 
przez które będzie przebiegała sieć wodociągowa. 
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2. 10.10. – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
3. 11.10. – spotkanie w ŁUW w Łodzi dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na 
budowę dróg . 
4. 12.10. – wyjazd na zaproszenie Marszałka Woj. Łódzkiego /spotkanie z nauczycielami i seniorami/.  
 
Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 
 
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok. 
Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, która wyjaśniła, że zmiany budżetu dotyczą odrębnego 
wydzielenia zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej przy szkole 
podstawowej w Kowiesach” w związku z otrzymaniem dofinansowania w 50% tj. w kwocie 323.500,00 
zł ze środków dotacji z Ministerstwa Sportu, na jego realizację w 2019 r. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, czy na to zadanie będzie musiała gmina zaciągnąć kredyt? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że na realizację przedmiotowego zadania w pozostałych 50% wyasygnowane 
zostaną środki własne budżetu. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o wysokość środków własnych na realizację inwestycji w 
przyszłorocznym budżecie? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że będzie to kwota między  700 tys. zł a 1 mln zł.  
Radny Zbigniew Pawlak stwierdził, że w takim wypadku na inne inwestycje będzie musiał być 
zaciągnięty kredyt. 
Pan Wójt podkreślił, że boisko będzie służyło nie tylko uczniom ale wszystkim mieszkańcom gminy. 
Radna Dorota Powązka wskazała, że uczestniczyła w otwarciu kompleksu sportowego w Puszczy 
Mariańskiej za 2 mln zł, w tym jedynie 400 tys. zł środków na jego realizację pochodziło ze środków 
zewnętrznych. Pozyskanie 50% dofinansowania przez Wójta jest więc ogromnym osiągnięciem.  
 
Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego przystąpiono do jego 
odczytania i głosowania nad uchwałą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. 14 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, od głosu się wstrzymał 1 radny – 
Zbigniew Pawlak. Uchwała została podjęta 14 głosami.  
 
Ad.7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy 
na lata 2018-2021. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany WPF dotyczą wprowadzenia do wykazu 
przedsięwzięć zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej przy szkole 
podstawowej w Kowiesach” -  łączny limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia na to zadanie 
określa się na kwotę 651 tys. zł, oraz zapewnienia zgodności wartości przyjętych w budżecie gminy i 
WPF we wszystkich wymaganych elementach według stanu budżetu na dzień 16 października br. 
 
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. 14 radnych 
głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, od głosu się wstrzymał 1 radny – 
Zbigniew Pawlak. Uchwała została podjęta 14 głosami.  
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Zbigniew Pawlak poprosił o wyjaśnienie kwestii gwarancji na drogę destruktową w 
Michałowicach przy zbiorniku małej retencji.  
Pan Wójt wyjaśnił, że umowa jest tak skonstruowana, że gwarancją 60 miesięcy jest objęty i zbiornik i 
droga, ale mieszkańcy Michałowic zadecydowali, żeby drogę naprawić w ramach funduszu sołeckiego 
i zgodnie z wolą mieszkańców zostało to zrealizowane.  
Radny wskazał, że to wykonawca powinien naprawić drogę. 
 
Radny Janusz Brzeziński wskazał, że radny Zbigniew Pawlak ma również uwagi co do kompetencji 
pozostałych 3 radnych będących w składzie komisji rewizyjnej, że podczas  przeprowadzania 
zaplanowanej na to półrocze kontroli wydatków na jednostki OSP nie analizowali należycie 
przedstawionych dokumentów. Zdaniem radnego Janusza Brzezińskiego skrupulatność radnego 
Zbigniewa Pawlak wynikała z tego, że szuka on przysłowiowych  „haków” na strażaków, którzy pełnią 
służbę na rzecz mieszkańców.  
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Radny Zbigniew Pawlak wskazał, że jego zdaniem karty drogowe nie są prawidłowo wypełniane i ma 
również zastrzeżenia co do norm zużycia paliwa i pracy urządzeń przy poborze wody. 
Radna Dorota Powązka stwierdziła, że nie ma podstaw negowania norm zużycia paliwa, które i tak 
są niższe niż w PSP Skierniewice, a wyliczanie przepompowania  wody na podstawie danych które 
stworzył sobie sam radny  Zbigniew Pawlak  wydaje się nierzetelne. 
Radny Janusz Brzeziński zauważył, że mimo starań Wójta o dofinansowanie przedsięwzięć takich 
jak rozbudowa szkoły czy wspomniane urządzenie boiska z ust radnego Zbigniewa Pawlaka nie padły 
żadne podziękowania. Radny wszystko neguje, nawet wzorcowo działającą Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Kowiesach.  
 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o  pobór wody z wodociągu gminnego przez przedsiębiorcę, który 
otworzył myjnię cystern, a do którego pociągnięto sieć wodociągową. 
Pani Przewodniczący Rady stwierdziła, że jeżeli przedsiębiorca pobiera wodę z wodociągu to 
zwiększony pobór będzie wykazany. 
 
Ad.14 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pani Ewa Pawlak – radna powiatu Skierniewickiego, podziękowała radnym i wójtowi za współpracę w 
mijającej kadencji i wsparcie finansowe dla powiatu do inwestycji drogowej w Paplinie oraz życzyła 
wszystkim kandydującym wyboru na przyszłą kadencję.   
Radny Janusz Brzeziński zaapelował by w wyborach do rady powiatu zagłosować na sprawdzone 
osoby z naszego terenu, bo brak reprezentacji gminy na tym szczeblu samorządu nie będzie dla nas 
korzystny.  
 
Pan Wójt wręczył: radnym pisemne podziękowania za współpracę w mijającej kadencji, 
podziękowania przedstawicielom organizacji lokalnych /KGW, stowarzyszeń/ i sołectw za działania na 
rzecz promocji gminy podczas dożynek powiatowych, 41. Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw i 
Festynu „Jabłuszko” oraz odznaki sołtysom, którzy nie uczestniczyli w uroczystym ich wręczeniu 
podczas Festynu „Jabłuszko”. 
 
Radna Barbara Kowalska poprosiła radnych o wsparcie organizowanego przez Szkolę Podstawową 
w Jeruzalu „Biegu Niepodległości im. ppor. M. Bełca”.  
 
Pracownik ds. rady gminy i kadr przedstawił pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotyczące II 
edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.  
 
 
Nie przedstawiano więcej informacji.  
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie  
XLIV Sesji Rady Gminy Kowiesy VII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.50. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


