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P R O T O K Ó Ł II/2018 
 

z II Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 listopada  2018 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.05 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  14 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych, nieobecny był radny Zbigniew Pawlak według załączonej listy 
obecności /załącznik nr 1 do protokołu/  ponadto w sesji uczestniczyli: pani Ewa Pawlak – Radna 
Powiatu Skierniewickiego i Kierownik GZO, pan Grzegorz Stykowski – Radny Powiatu 
Skierniewickiego, 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, jak również stwierdziła, że sesja została zwołana 
w sposób prawidłowy – radni otrzymali zawiadomienia i materiały na sesję 22 listopada 2018 r.  
 
 Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawiła planowany porządek obrad:   
 
Porządek obrad: 

1) Otwarcie posiedzenia. 
2) Stwierdzenie prawomocności obrad i  prawidłowości zwołania sesji. 
3) Przedstawienie porządku obrad. 
4) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na  rok  2019. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych 
stanowiących własność gminy z dotychczasowymi najemcami. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej własność gminy z dotychczasowym dzierżawcą. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok. 
10) Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
11) Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kowiesy w roku 

szkolnym 2017/2018. 
12) Wolne wnioski i informacje. 
13) Zamknięcie obrad.  

 
 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o rozszerzenie porządku 
obrad poprzez  wprowadzenie po punkcie 9 następujących punktów: 
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 
transportowych, 
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- podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kowiesy.  
  
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 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 i  prawidłowości zwołania sesji. 
3) Przedstawienie porządku obrad. 
4) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na  rok  2019. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych 
stanowiących własność gminy z dotychczasowymi najemcami. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej własność gminy z dotychczasowym dzierżawcą. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 

środków transportowych. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy.  
12) Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
13) Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kowiesy w roku 

szkolnym 2017/2018. 
14) Wolne wnioski i informacje. 
15) Zamknięcie obrad.  

 
 Ad. 4 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
Wyjazdy i spotkania: 
1. 26.10. – konferencja „Drogi leśne – technologie i maszyny w praktyce” w Dobieszkowie. 
2. 30.10. – kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi dot. stanu 
technicznego wiaduktu kolejowego w Michałowicach. 
3. 06.11 -. spotkanie w sprawie zaleceń pokontrolnych z ww. kontroli. 
4. 09.11- spotkanie z doradcą Prezydenta RP p. P.Sałkiem. 
5. 13.11. – wyjazd do Worowa k. Grójca w sprawie zakupu posypywarki. 
6. 23.11. – uroczystość wręczenia medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w świetlicy wiejskiej 
w Jeruzalu. 
 
Zadania inwestycyjne: 
1. 23.11. – odbiór techniczny budynku  szkoły w Kowiesach.   
 
Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 
 
Ad. 5 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kowiesy. 
Przewodniczący Rady wyjaśniła, że w związku z reelekcją wójta gminy konieczne jest ustalenie 
wynagrodzenia na obecną kadencję. Radni na wczorajszym posiedzeniu komisji podjęli decyzję o 
podwyższeniu dodatku funkcyjnego o kwotę 65 zł i podwyższeniu stawki dodatku specjalnego z 20% 
do 30% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Pozostałe składniki 
wynagrodzenia nie ulęgną zmianie. 
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Radni nie mieli żadnych pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad 
projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie 
ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad.6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok  2019. 
Omówienia projektu dokonała pani Janina Powązka – inspektor UG, która przybliżyła radnym zakres 
programu, jego cele, zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres i sposób 
realizacji programu, wysokość środków na realizację zadań w 2019 r. oraz sposób tworzenia 
programu.  
Radni nie mieli żadnych pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad 
projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie 
ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali 
użytkowych stanowiących własność gminy z dotychczasowymi najemcami. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że przedmiotem uchwały są  lokale użytkowe 
usytuowane w budynku gminnym o nr porządkowym 74 w Kowiesach – lokal  nr 2 o pow. 61,00 m

2
 

gdzie obecnie znajduje się apteka, i lokal nr 3 o pow. 41,41 m
2
 , w którym prowadzone są usługi w 

zakresie świadczeń stomatologicznych. Dotychczasowi najemcy zwrócili się z wnioskiem o możliwość 
zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 w celu kontynuacji świadczenia swoich usług.  
Zgoda rady gminy wymagana jest w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 
strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Radni nie mieli żadnych pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad 
projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie 
ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
  
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność gminy z dotychczasowym dzierżawcą. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że przedmiotem uchwały jest działka oznaczona 
numerem ewidencyjnym 110/24 o pow. 0,07 ha, obręb Kowiesy stanowiąca własność gminy. 
Dzierżawca wnioskuje o zawarcie kolejnej umowy do lat 3. Zgoda rady gminy wymagana jest w 
przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Radni nie mieli żadnych pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad 
projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie 
ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
  
Ad.9 
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 z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie usuwania azbestu – 16.717,00 zł, 

 wykreślenia z planu dochodów dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie renowacji stawu w 
Woli Pękoszewskiej - 211.442,00 zł, w związku z wycofaniem się WFOŚiGW w Łodzi z decyzji o 
przyznaniu dotacji spowodowanej zmianą przepisów, 

 przesunięcia na rok 2019 zadania pn.,, Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
gminnych, 
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 zawieszenia w realizacji zadania rozbudowy boiska sportowego w Woli Pękoszewskiej w związku 
z brakiem decyzji o przyznaniu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

 zmniejszenia planowanych wydatków na zakup systemu do obsługi obrad Rady Gminy o kwotę 
15.000,00 zł, 

 zmniejszenia planowanych wydatków na udzielenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Turowej Woli kwotę 53.500,00 zł , w związku ze zmianą liczby dzieci, 

 zmniejszenie planowanych wydatków na refundację kosztów dotacji dla przedszkoli w innej gminie 
za dzieci z terenu gminy Kowiesy – 36.000,00 zł 

Powyższe zmiany wpływają na zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 384.076,00 zł. 
Ponadto w wydatkach budżetu dokonuje się przesunięć środków pozwalających na zakup 
posypywarki piasku, wyposażenia zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Kowiesach, opon  
do samochodu pożarniczego OSP Paplin a także zwiększa się plan wydatków na dostarczaniu wody. 
Radni nie mieli żadnych pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad 
projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie 
ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie w  zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku 
od środków transportowych. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiana dotyczy punktu 7 w § 1 uchwały nr XXXIV/203/17 Rady Gminy 
Kowiesy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 
i wynika z dostosowania jego brzmienia do zapisu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych. 
Radni nie mieli żadnych pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad 
projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie 
ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad.11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy.  
Pan Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jeruzal /obszar przy drodze powiatowej w 
stronę DK nr 70 po prawej stronie/ sporządzony został w oparciu o wnioski mieszkańców i analizy 
stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań w planie z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy. 
Radni nie mieli żadnych pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad 
projektem uchwały. Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie 
ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
Przewodniczący Rady poinformowała, że w miesiącu październiku 2018 r. analizy oświadczeń 
majątkowych  przeprowadzili:  
- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach i Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie 
Mazowieckiej- analizy te dot.  oświadczeń majątkowych za 2017 r. Wójta Gminy, Przewodniczącego 
Rady Gminy, 14 radnych oraz zobowiązanych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych 
Gminy Kowiesy, 

- Wojewoda Łódzki – analiza dot. oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady 
Gminy za 2017 r. i  składanych na 2 m-ce przed upływem kadencji, 
- Przewodniczący Rady Gminy Kowiesy – analiza dot. oświadczeń majątkowych za 2017 r. i 
składanych na 2 m-ce przed upływem kadencji przez 14  radnych, 
- Wójt Gminy Kowiesy - analiza dot. oświadczeń majątkowych za 2017 r. i składanych w trakcie roku 
2018 przez zobowiązanych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kowiesy. 
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W zakresie oświadczeń majątkowych wszystkich zobowiązanych do ich złożenia osób podmioty 
dokonujące analizy nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości.  
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to przedstawienie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kowiesy w 
roku szkolnym 2017/2018.  
Informację przedstawiła pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO. Informacja stanowi zał. nr 3 do protokołu. 
Radni nie mieli żadnych pytań do przedstawionej informacji.  
 
Ad.14 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący Rady poinformowała obecnych, że w związku z licznymi uwagami mieszkańców co 
do jakości usług POZ świadczonych na rzecz mieszkańców przez NZOZ Judyta proponuje się, aby na 
ostatnią sesję w tym roku zaprosić przedstawiciela  spółki.  
 
Pani Skarbnik przedstawiła informację dot. stawek podatku: 
- rolnego na 2019 rok: 

 od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 135,90 zł (równowartość 2,5 q), 

 od 1 ha gruntów pozostałych 271,80 zł (równowartość 5 q); 
- leśnego na 2019 rok: 42,24 zł za 1 ha fizyczny lasu. 

Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr poinformował o organizowanym w dniu 5 grudnia br. w sali 
konferencyjnej urzędu szkoleniu z zakresu przepisów BHP w rolnictwie – sołtysi otrzymali informacje o 
szkoleniu do rozpowszechnienia wśród mieszkańców.  
  
Pan Wójt poinformował, że w poniedziałek  24 grudnia  /Wigilia / urząd będzie  nieczynny. Dzień ten 
będzie odpracowywany 8 grudnia /sobota/ w pełnym wymiarze godzin. 
 
Nie przedstawiano więcej informacji.  
 
Ad. 15 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie  
II Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.05. 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


