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P R O T O K Ó Ł  I/2018 
 

z I Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 listopada  2018 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.25 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  15 
 
Na sesji obecnych było 15 radnych według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu).  
W sesji udział wzięli sołtysi i zaproszeni goście według załączonej listy obecności (załącznik nr 2 do 
protokołu),  pan Jarosław Pepka-  Wójt Gminy, pani Beata Heleniak - Skarbnik Gminy, pani Teresa 
Słoma – Sekretarz Gminy. 
  
Ad. 1 
Otwarcia Sesji dokonał pan Bogdan Mioduszewski – najstarszy wiekiem radny, który na wstępie 
stwierdził, że  w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do przeprowadzenia 
ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał, a w dalszej kolejności serdecznie 
powitał przybyłych na dzisiejszą sesję: Wójta Gminy, panią Skarbnik, panią Sekretarz oraz 
zaproszonych gości.  
 
Ad. 2 
W następnej kolejności Przewodniczący posiedzenia poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji 
Wyborczej o  wręczenie obecnym radnym  i wójtowi zaświadczeń o  wyborze.  
Pani Maria Odziemkowska – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Kowiesach wręczyła 
zaświadczenia i  życzyła  wybranym osobom owocnej współpracy w rozpoczętej kadencji.  
Następnie przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.  Radny 
Senior odczytał treść roty, po czym kolejno wyczytywani radni wypowiadali słowo „ślubuję” lub 
„ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” . Ślubowanie złożyli wszyscy radni.   
 
Ad. 3 
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad sesji.  
Radny Senior przedstawił proponowany porządek obrad przygotowany przez zwołującego sesję 
Komisarza Wyborczego w Skierniewicach: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3. Wybór Przewodniczącego Rady. 
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Kowiesy. 
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 
6. Zamknięcie obrad.  
 
Radny Senior zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? 

Z wnioskiem o zmianę porządku wystąpiła radna Zuzanna Dudziak, która wniosła o: 
1. Rozszerzenie porządku obrad poprzez  wprowadzenie po punkcie dot. złożenia  ślubowania przez 
radnych  punktu : „ Ustalenie porządku obrad”. 
2.  Zmianę kolejności  punktów, tak aby złożenie ślubowania  przez wójta odbyło się po przejęciu 
przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji  od Radnego Seniora. 
3 . Rozszerzenie porządku obrad  poprzez : 
wprowadzenie po punkcie dot.  złożenia ślubowania  przez Wójta następujących punktów:   
- „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kowiesy. 
- „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy”.  
- „Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji 
Rewizyjnej”.  
 -  „ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”.  
- „Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji”. 
- „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”. 
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 -„ Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji, określenia przedmiotu ich działania oraz 
składu liczbowego”.. 
- „ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Oświaty”.   
- „ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego”.  
- „ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowiesy”.  
- „ Sprawy różne”.  
 
Wobec braku innych propozycji wniosek o zmianę porządku obrad został poddany pod głosowanie. 
Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. 
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, nikt 
nie głosował przeciwko. Wniosek został uwzględniony 15 głosami. 
 
Radny Senior przedstawił porządek obrad po przyjęciu zmian: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3. Ustalenie porządku obrad.  
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Przejęcie prze  Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.  
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Kowiesy. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kowiesy. 
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady  Gminy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji 
Rewizyjnej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji, określenia przedmiotu ich działania oraz 
składu liczbowego. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Oświaty. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowiesy. 
17. Sprawy różne. 
18. Zamknięcie obrad. 
  
Radny Senior stwierdził, że punkty 1-3 porządku uważa za zrealizowane. 
 
Ad. 4 
Radny Senior oświadczył, że w punkcie tym przystępujemy do  wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy, na  który składa się : 
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy, 
c)  przeprowadzenie głosowania (tajnego), 
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
 
ad. a  
Przystąpiono do powołania  3-osobowej Komisji Skrutacyjnej. Radny Senior przypomniał,  że osoby 
kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej i poprosił o zgłoszenie się  radnych do 
pracy w komisji. Do pracy w komisji zgłosili się następujący radni: Dorota Powązka, Urszula 
Ziarkowska i Barbara Kowalska.  
Skład komisji poddano pod głosowanie. Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń do 
głosowania i podniesienie ręki. 
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej głosowało 15 
radnych, nikt nie głosował przeciwko. Komisja Skrutacyjna w proponowanym składzie została 
powołana 15 głosami. 
 
ad. b. 
Radny Janusz Brzeziński zgłosił na Przewodniczącego Rady Gminy kandydaturę radnej Zuzanny 
Dudziak. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.  
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ad. c 
Komisja Skrutacyjna wyłoniła ze swojego składu przewodniczącego – radną Urszulę Ziarkowską, 
która przedstawiła zasady głosowania wynikające z Regulaminu wyboru przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Kowiesy /załącznik nr 3 do protokołu/.  
Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Przeliczono karty do głosowania, wpisano 
nazwisko kandydatki na przewodniczącego rady na karty do głosowania, opieczętowano je pieczęcią 
Rady Gminy Kowiesy, a następnie rozdano radnym w celu oddania głosów. Po głosowaniu Komisja 
Skrutacyjna  przystąpiła do przeliczenia głosów na sali obrad. 
Po ustaleniu wyników głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pani Urszula Ziarkowska 
odczytała treść protokołu (załącznik nr 4). Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym na 
15 radnych udział wzięło 15 radnych, ważnych głosów oddano 15, pani Zuzanna Dudziak otrzymała 
15 głosów co stanowi bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady.  
 
ad. d. 
Po ogłoszeniu wyników głosowania została odczytana uchwała w sprawie  wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy Kowiesy. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 5 
Radny Senior pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady i poprosił panią Zuzannę 
Dudziak  o dalsze poprowadzenie obrad. 
 
Ad. 6 
Kolejny punkt porządku obrad to złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy poprosiła wszystkich o powstanie i zaprosiła do złożenia ślubowania 
Pana Jarosława Pepkę, który w dniu 21 października  w wyniku wyborów powszechnych ponownie 
został wybrany Wójtem Gminy Kowiesy. Wójt złożył ślubowanie wobec wszystkich obecnych. 
Przewodniczący Rady Gminy złożyła Wójtowi gratulacje.    
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Kowiesy. 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniła, że proponuje się by tak jak w minionej kadencji był jeden 
wiceprzewodniczący rady.  Nie zgłoszono innych propozycji.  
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono za pomocą 
urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 
głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 8 
W punkcie tym przystąpiono do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  
Wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna powołana w punkcie 4. 
Radny Bartłomiej Matysiak zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Mioduszewskiego na 
wiceprzewodniczącego rady. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Przeliczono karty do głosowania, wpisano 
nazwisko kandydata na wiceprzewodniczącego rady na karty do głosowania, opieczętowano je 
pieczęcią Rady Gminy Kowiesy, a następnie rozdano radnym w celu oddania głosów. Po głosowaniu 
Komisja Skrutacyjna  przystąpiła do przeliczenia głosów na sali obrad. 
Po ustaleniu wyników głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pani Urszula Ziarkowska 
odczytała treść protokołu (załącznik nr 5). Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym na 
15 radnych udział wzięło 15 radnych, ważnych głosów oddano 15, pani Bogdan Mioduszewski 
otrzymał 15 głosów co stanowi bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady.  
Po ogłoszeniu wyników głosowania został odczytany projekt uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kowiesy. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 
Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu 
jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od 
głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
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Przewodniczący Rady Gminy złożyła gratulacje wybranemu wiceprzewodniczącemu i zaprosiła go do 
stołu prezydialnego. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu liczbowego i osobowego 
Komisji Rewizyjnej. 
Pani Przewodniczący wskazała, że proponuje się 5-osobowy skład komisji. Wobec braku innych 
propozycji  Przewodniczący Rady poprosiła o przegłosowanie proponowanego 5-osobowego składu 
liczbowego komisji rewizyjnej. 
Skład liczbowy komisji poddano pod głosowanie. Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń 
do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za 5-osobowym 
składem komisji rewizyjnej głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciwko.   
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poprosiła radnych o zgłaszanie się do składu komisji 
rewizyjnej. 
Do komisji rewizyjnej zgłosili się następujący radni: Dorota Powązka, Urszula Ziarkowska, Janusz 
Brzeziński, Dominika Błądek i Cezary Żukowski. 
Kandydatury poddano pod opiniowanie przez radnych. Z uwagi na problemy techniczne radni nad 
poszczególnymi kandydatami głosowali według kolejności zgłoszeń przez podniesienie ręki. W 
głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za kandydaturą radnej Doroty Powązka opowiedziało 
się 14 radnych, radny Zbigniew Pawlak głosował przeciwko. Kandydatura została przyjęta 14 
głosami. Za kandydaturą radnej Urszuli Ziarkowskiej  opowiedziało się 15 radnych. Kandydatura 
została przyjęta 15 głosami. Za kandydaturą radnego Janusza Brzezińskiego opowiedziało się 14 
radnych, radny Zbigniew Pawlak głosował przeciwko. Kandydatura została przyjęta 14 głosami. Za 
kandydaturą radnej Dominiki Błądek  opowiedziało się 15 radnych. Kandydatura została przyjęta 15 
głosami. Za kandydaturą radnego Cezarego Żukowskiego opowiedziało się 15 radnych. Kandydatura 
została przyjęta 15 głosami. 
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu liczbowego i osobowego 
Komisji Rewizyjnej przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono 
za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział 
wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 
nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Radny Janusz Brzeziński zgłosił kandydaturę radnej Doroty Powązka na przewodniczącego komisji. 
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Kandydaturę radnej poddano opiniowaniu przez radnych. Z 
uwagi na problemy techniczne radni  głosowali  przez podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym udział 
wzięło 15 radnych. Za kandydaturą radnej Doroty Powązka na przewodniczącego komisji rewizyjnej 
opowiedziało się 14 radnych, radny Zbigniew Pawlak głosował przeciwko. Kandydatura została 
przyjęta 14 głosami. 
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono za pomocą 
urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, radny Zbigniew Pawlak głosował przeciw, nikt 
od głosu się nie wstrzymał.. Uchwała została podjęta 14 głosami. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu liczbowego i osobowego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Pani Przewodniczący wskazała, że proponuje się 5-osobowy skład komisji. Wobec braku innych 
propozycji  Przewodniczący Rady poprosiła o przegłosowanie proponowanego 5-osobowego składu 
liczbowego komisji skarg, wniosków i petycji. 
Skład liczbowy komisji poddano pod głosowanie. Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń 
do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za 5-osobowym 
składem komisji skarg, wniosków i petycji. głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciwko.   
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poprosiła radnych o zgłaszanie się do składu komisji 
skarg, wniosków i petycji. 
Do komisji skarg, wniosków i petycji zgłosili się następujący radni: Kinga Bośka, Marek Szelążęk, 
Barbara Kowalska, Bogdan Mioduszewski i Edyta Trojan.  
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Kandydatury poddano pod opiniowanie przez radnych. Radni nad poszczególnymi kandydatami 
głosowali według kolejności zgłoszeń za pomocą urządzeń do głosowania i przez podniesienie ręki. W 
głosowaniach jawnych udział wzięło 15 radnych. W poszczególnych głosowaniach wszyscy kandydaci 
otrzymali 15 głosów za. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte 15 głosami. 
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu liczbowego i osobowego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji.  
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zgłosił kandydaturę radnej Barbary Kowalskiej na 
przewodniczącego komisji. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Kandydaturę radnej poddano 
opiniowaniu przez radnych. Radni głosowali za pomocą urządzeń do głosowania i przez podniesienie 
ręki. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za kandydaturą radnej Barbary Kowalskiej na 
przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji opowiedziało się 15 radnych, nikt nie głosował 
przeciwko. Kandydatura została przyjęta 15 głosami. 
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono za pomocą 
urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 
głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji, określenia przedmiotu ich 
działania oraz składu liczbowego. 
Przewodniczący Rady poinformowała, że jest propozycja by powołać dwie stałe komisje, a 
mianowicie: Komisję Budżetu, Finansów i Oświaty oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego. Nikt nie 
wystąpił z inną propozycją. Przewodniczący wskazała, że proponuje się aby obie komisje mały skład 
do 7 osób. Nie zgłoszono innych propozycji. 
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji, określenia przedmiotu ich 
działania oraz składu liczbowego przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i 
Oświaty. 
Przewodniczący Rady poprosiła aby radni zgłaszali się do składu Komisji Budżetu, Finansów i 
Oświaty. Do komisji zgłosili się następujący radni: Dominika Błądek, Kamil Porada, Kinga Bośka, 
Mieczysław Trukawka, Dorota Powązka i Edyta Trojan. Radny Marek Szelążek zgłosił 
kandydaturę radnego Zbigniewa Pawlak, który wyraził zgodę na kandydowanie. Odstąpiono od 
opiniowania kandydatów.  
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i 
Oświaty przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono za pomocą 
urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 
głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 15 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego.  
Przewodniczący Rady poprosiła aby radni zgłaszali się do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
Do komisji zgłosili się następujący radni: Urszula Ziarkowska, Bartłomiej Matysiak, Barbara 
Kowalska, Marek Szelążek, Janusz Brzeziński, Cezary Żukowski i Bogdan Mioduszewski. 
Odstąpiono od opiniowania kandydatów.  
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Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i 
Oświaty przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono za pomocą 
urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 
głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 16 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowiesy.  
Pani Sekretarz wyjaśniła, że w związku z wszczęciem przez Wojewodę Łódzkiego postępowania w 
celu kontroli legalności uchwały w sprawie statutu Gminy Kowiesy podjętej na sesji w miesiącu 
wrześniu, konieczna jest zmiana treści § 26 ust. 1 cyt. statutu, zgodnie z którym sprawy rozpatrywane 
podczas sesji Rada rozstrzyga podejmując uchwały, deklaracje, oświadczenia, apele, stanowiska i 
opinie w formie odrębnych dokumentów. Zapis ten pozostaje w sprzeczności z art. 14 ustawy o 
samorządzie gminnym. w świetle tego przepisu każda decyzja Rady, będącej organem kolegialnym, 
jest uchwałą.  
Radni nie mieli żadnych pytań co do omówionego projektu uchwały, wobec czego po odczytaniu 
projektu przystąpiono do głosowania. Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń do 
głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 15 radnych. Za 
podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 
Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 17 
Radny Janusz Brzeziński podzielił się z obecnymi refleksją wynikającą z długoletniego sprawowania 
mandatu radnego gminy. Zdaniem radnego założenia  reformy samorządowej autorstwa min. prof. 
Michała Kuleszy co do samodzielności w zakresie decydowania o sprawach wspólnoty lokalnej są 
ograniczane – dochodzą nowe zadania bez  asygnacji środków finansowych. Jako przykład radny 
podał, że jednostki samorządu terytorialnego były zobligowane do ponoszenia kosztów oświetlenia  na 
trasach ekspresowych, a nie współdecydowały np. o ilości lamp. Dopiero wspólna inicjatywa 
samorządowców doprowadziła do zmiany zapisów ustawy regulującej kwestie ponoszenia opłat. 
Innym przykładem jest realizacja obowiązków polegających na usunięciu nieprawidłowości 
związanych ze stanem technicznym wiaduktów drogowych przebiegających nad CMK.  Radny zwrócił 
również uwagę na apele kierowane do organów gminy przez rząd o umarzanie podatku rolnikom z 
powodu wystąpienia w roku bieżącym niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy. 
 
Pan Wójt podziękował za udzielone mu zaufanie w październikowych wyborach i wyraził przekonanie 
o dobrej współpracy z radą gminy obecnej kadencji. 
 
Pan Wójt poinformował, że w dniu jutrzejszym na godzinę 10.00 został wyznaczony termin odbioru 
końcowego  zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kowiesach” . 
 
Pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego pogratulowała radnym i wójtowi uzyskanego 
mandatu zaufania od wyborców, życzyła trafności podejmowanych decyzji i dalszej ,dobrej współpracy 
z powiatem skierniewickim. 
 
Pan Adam Łazowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeruzalu podziękował radnym minionej 
kadencji za udzielenie wsparcia finansowego na organizację  czwartej edycji „Biegu Niepodległości im. 
ppor. M. Bełca”. Ze środków otrzymanych od radnych /diety/ zostały ufundowane koszulki 
upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Pan Dyrektor wręczył na ręce 
Przewodniczącego Rady egzemplarz pamiątkowej koszulki. 
 
Ad. 18 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie  
I Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.25. 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


