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P R O T O K Ó Ł III/2018 
 

z III Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 grudnia  2018 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  14.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 15.30 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  12 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych, nieobecni byli: radna Barbara Kowalska, radny Zbigniew Pawlak i  
radny Cezary Żukowski według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/  ponadto w 
sesji uczestniczyli 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 12 radnych, jak również stwierdziła, że sesja została zwołana 
w sposób prawidłowy zgodnie ze Statutem Gminy Kowiesy.  
 
 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) Omówienie protokołów z poprzednich sesji rady gminy. 
5) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6) Wystąpienia zaproszonych gości.  
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kowiesy 

na 2019 rok. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

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

2018-2021. 
14) Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie gminy 
Kowiesy. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 
zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu skierniewickiego. 

16) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. 
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17) Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2019-
2022. 

18) Wolne wnioski i informacje. 
19) Zamknięcie obrad.  

 
 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o zdjęcie z porządku obrad  
punktu 13 z uwagi na to, że rezygnuje się ze zwiększenia limitu na zadanie „Rozbudowa szkoły 
podstawowej w Kowiesach”. 
  
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 12 radnych, 12 radnych głosowało za przyjęciem porządku, nikt 
nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 12 
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) Omówienie protokołów z poprzednich sesji rady gminy. 
5) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6) Wystąpienia zaproszonych gości.  
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kowiesy na 

2019 rok. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  i w budżecie Gminy Kowiesy na 2018 rok. 
13) Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie gminy 
Kowiesy. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 
zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu skierniewickiego. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. 
16) Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2019-

2022. 
17) Wolne wnioski i informacje. 
18) Zamknięcie obrad.  

 
Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołów z I i II Sesji Rady Gminy. Radni nie wnieśli żadnych uwag co treści protokołów, wobec 
czego przewodniczący przeszła do kolejnego punktu obrad. 
 
 Ad. 5 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
Wyjazdy i spotkania: 

1) 30.11. – spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. 
2) 03.12. – spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 
3) 07.12. – podpisanie w ŁUW w Łodzi aneksu do umowy dotacji do zadania „Rozbudowa szkoły 

podstawowej w Kowiesach”.  
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4) 13.12. – Posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
5) 17.12. – podpisanie w ŁUW w Łodzi umowy na środki dla GOPS w Kowiesach /asystent 

rodziny/. 
6) 20.12. – spotkanie z Prezesem WFOŚiGW w Łodzi oraz z marszałkami województwa 

Łódzkiego.  
 
Zadania inwestycyjne: 

1) „Rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach” - 05.12. zakończony został odbiór budynku; 
po obowiązkowej kontroli pracowników straży pożarnej i PSSE w Skierniewicach gmina 
wystąpi do PINB w Skierniewicach o pozwolenie na użytkowanie obiektu.  

2) Zakończono prace związane z  przeniesieniem drogi w Chrzczonowicach koło byłej przetwórni 
zgodnie z jej przebiegiem ewidencyjnym. 

3) Dokonano odbioru dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na 
przebudowie drogi powiatowej nr 1321E relacji Kowiesy- Zakrzew.  

4) Zakupiono piaskarko-solarkę do samochodu ciężarowego Star A266. 
5) Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przebudowy 

drogi gminnej relacji Wola Pękoszewska-Korabiewice, staramy się o uzyskanie pozwolenia na 
roboty budowlane.  

6) w dniach: 7, 10 i 17 grudnia podpisano akty notarialne dot. służebności przesyłu z 
właścicielami nieruchomości, przez które będzie przebiegała sieć wodociągowa /9 aktów/. 

7) 10.12. podpisano akt notarialny dot. zakupu na rzecz  gminy działki nr 45/1 o pow. 0,0156 ha, 
obręb Paplinek w celu poszerzenia pasa drogowego drogi relacji Chrzczonowice- Paplinek-
Lisna.  

 
Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 
 
Ad. 6 
Pani Przewodniczący wyjaśniła, że na dzisiejsze obrady został zaproszony pan Grzegorz 
Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, ale niestety nie mógł przybyć na dzisiejsze 
obrady.  
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Gminy Kowiesy rada 
uchwala plan pracy komisji rewizyjnej na rok kalendarzowy w IV kwartale roku poprzedzającego. 
W pierwszym kwartale roku kalendarzowego przewodniczący komisji składa na sesji Rady 
sprawozdanie z jej działalności za rok poprzedni. Biorąc pod uwagę zakres kontroli przeprowadzonych 
przez komisję rewizyjną w minionej kadencji proponuje się, żeby komisja rewizyjna w 2019 r. 
przeprowadziła kontrolę dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich 
w latach 2016-2018 w I półroczu 2019 r. oraz wykorzystanie dotacji celowej udzielonej na zadania w 
zakresie kultury fizycznej  w latach 2017-2018 w II półroczu 2019 r.  Kontrole sprawdzające w zakresie 
przeprowadzonych kontroli  zaplanowano na cały rok. Ponadto w planie ujęto działania wynikające z 
ustawy o samorządzie gminnym czyli  ocenę wykonania budżetu po zakończeniu roku budżetowego 
i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
wójtowi oraz ocenę wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. 
 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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
12 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 
Kowiesy na 2019 rok. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Gminy Kowiesy 
przewodniczący stałej komisji rady przedstawia radzie gminy w IV-tym kwartale lub w terminie 1 
miesiąca od dnia powołania komisji, ramowy plan pracy na następny rok kalendarzowy a po 
zakończeniu roku kalendarzowego, przewodniczący stałej komisji rady przedstawia radzie 
sprawozdanie z działalności komisji. Proponuje się, żeby plany pracy Komisji Budżetu, Finansów i 
Oświaty oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego obejmowały: 
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1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach z zakresu przedmiotu dziania komisji przed 
sesjami rady gminy. 

2. Analizę i opiniowanie wniosków oraz sprawozdań w sprawach z zakresu przedmiotu działania 
komisji składanych w trakcie roku. 

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu pracy komisji za 2019 r. w IV kwartale 2019 r. 
4. Opracowanie planu pracy na 2020 r. w IV kwartale 2019 r. 

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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
12 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 
zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy 
program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom, 
uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub 
niepełnosprawnych i samotnych. Program na szczeblu gminy realizują samorządowe jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej przy udziale właściwych jednostek organizacyjnych gminy. 
Pracownik przedstawił treść programu/cele programu, formy udzielanej pomocy, środki finansowe i 
monitoring/ 
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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
12 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
    
Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że prawo do świadczeń z pomocy społecznej 
przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. 
stanowią kwoty: 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie   
Przedmiotowy projekt uchwały podwyższa do 150% kryterium dochodowe dla celów przyznania 
pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom 
objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  
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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
12 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że projekt przewiduje odstąpienie  od żądania zwrotu 
wydatków za udzielone świadczenie w zakresie dożywiania we wskazanej formie  dla osób i rodzin 
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, jeżeli 
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150% 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 
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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
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12 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
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 z budżetu państwa na dofinansowanie GOPS – 4.148,00 zł, 

 przyjęcia środków z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny – 515,00 zł, 

 zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości, w związku z większym wykonaniem planu – 
93.100,00 zł, 

 wykreślenia z planu dochodów kwoty 93.100,00 zł planowanej do uzyskania z tytułu sprzedaży 
działek w Jeruzalu, 

 zmniejszenia  rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000,00 zł,  

 zwiększenia wydatków na dostarczanie wody (opłata za korzystanie ze środowiska) – 7000,00 zł, 
obsługę długu publicznego – 3.000,00 zł, urzędy gmin – 6.450,00 zł, inne formy wychowania 
przedszkolnego – 13.550,00 zł. 

Ponadto w wydatkach budżetu dokonuje się przesunięć środków pozwalających na uregulowanie 
zobowiązań wynikających z faktur za wykonane dostawy i usługi między działami  do końca grudnia 
2018 r. 
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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
12 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie gminy 
Kowiesy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że biorąc pod uwagę ochronę odbiorców usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych i przyjęcie niższych taryf niż rzeczywiste koszty produkcji 1 m³ wody i 
odprowadzania 1 m³ ścieków z uwzględnieniem amortyzacji proponuje się następującą wysokość 
dopłat: 

 0,93 zł netto plus podatek VAT do ceny 1 m
3
 wody, 

 11,20 zł netto plus podatek VAT do ceny 1 m
3 
ścieków. 

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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
12 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
 
Ad.14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci 
zamieszkałych na terenie gmin powiatu skierniewickiego. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że powiat Skierniewicki zatrudnia dziecięcych 
lekarzy psychiatrów, z  pomocy których korzystają dzieci z gminy Kowiesy. Z uwagi na to konieczne 
jest częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia ww. specjalistów. W związku z czym zasadne jest 
podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej.  Wysokość dotacji 
to 2.520,00 zł.   
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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
12 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
 
Ad. 15 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. 
Omówienia ogólnych danych dot. planowanych dochodów i wydatków gminy oraz planowanych 
wydatków bieżących w najważniejszych działach dokonała pani Skarbnik,  jak poniżej: 
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Dochody ogółem na 2019 rok zaplanowano w wysokości 12.252.000,00 zł, z czego : 
- dochody własne –  36,4%,  
- dotacje –  33,0 %,  
- subwencje –30,6 %. 
Największymi źródłami dochodów własnych w 2019, będą: 
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku 
zamieszkałych na obszarze gminy w 2019 roku - 1.613.226,00 zł (tj.38,08%),   
-  wpływy z podatków lokalnych: 

 z podatku od nieruchomości – 1.195.000,00 zł, 

 od środków transportowych – 93.000,00 zł,   

 z podatku rolnego zaplanowano 504.000,00 zł,   

 z podatku leśnego - 63.000,00 zł,   
- wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 88.000,00 zł,   
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 280.000,00 zł, 

- wpływy ze sprzedaży wody – 190.000,00 zł, 

- wpływy z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów 160.000,00 zł, 
- dochody z  tytułu sprzedaży gruntów – 100.000,00 zł (działki przygotowanych do sprzedaży w 
Jeruzalu); 
Subwencja ogólna na 2019 rok planowana jest w kwocie 3.751.129,00 zł, z tego: 

 część wyrównawcza 1.600.264,00 zł, 

 część oświatowa 2.150.865,00 zł. 
Zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 3.508.447,00 zł oraz                 
dofinansowanie zadań własnych w kwocie 210.554,00 zł. 
Ponadto w projekcie dochodów 2019 roku zaplanowano przyznaną dotację ze środków  Budżetu 
Państwa w wysokości 323.500,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa boiska 
wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach", realizowanego w 
ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
 
Wydatki budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano w wysokości 15.652.000,00 zł. 
1) wydatki majątkowe (27,8%) 4.357.500,00 zł, 
2) wydatki bieżące (72,2%) 11.294.500,00 zł, w tym: 
 a) wydatki jednostek budżetowych – 6.889.683,00 zł, w tym na: 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.175.488,00 zł, 
 b) dotacje na zadania bieżące – 632.120,00 zł, 
w tym: dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego w innych gminach za dzieci z terenu gminy Kowiesy – 83.320,00 zł oraz dotacje 
podmiotowe; dla GBP w Kowiesach – 230.000,00 zł, dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Turowej 
Woli – 50.400,00 zł, dla Zespołów Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu i w Turowej Woli – 
220.880,00 zł i dotacje celowe: dla jednostek OSP z terenu gminy – 20.000,00 zł i na zadania w 
zakresie kultury fizycznej – 25.000,00 zł.   

 
Wydatki bieżące w poszczególnych  działach: 
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO     
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.080,00 zł na składki na rzecz Izb Rolniczych. 
Dział 400 -  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ   
182.260,00 zł 
W tym zakup zaworu redukcyjnego SUW Stary Wylezin -15.000,00 zł. 
Dział  600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    
Środki  zaplanowano na  wydatki bieżące w kwocie 629.152,00 zł, z przeznaczeniem na: 
- remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej w Michałowicach – 60.000,00 zł, 
- remont drogi w Zawadach – 50.000,00 zł (dofinansowanie remontu drogi zgłoszonego w ramach 
Funduszu Sołeckiego), 
- wykonanie pełnej inwentaryzacji dróg gminnych i obiektów mostowych wraz z wykonaniem 
przeglądów pięcioletnich – 30.000,00 zł, 
- remonty i utrzymanie dróg gminnych cało-rocznie – 171.400,00 zł, 
- remonty dróg realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 211.002,00 zł, 
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i samochodu ciężarowego – 10.000,00 zł, 
- pozostała kwota to koszty utrzymania pracowników drogowych – 96.750,00 zł. 
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA    
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Zaplanowano wydatki związane z wydatkami bieżącymi  w kwocie 248.488,00 zł, tj.: 
- utrzymanie nieruchomości gminnych, koszty podziału i rozgraniczenia nieruchomości gruntowych – 
166.700,00 zł, 
- remont dachu na budynku OSP Paplin – 20.000,00 zł, 
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego –61.788,00 zł. 
Dział 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 21.000,00 zł 
Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzenia urbanisty za wydawanie opinii o warunkach zabudowy 
oraz sporządzenie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  1.931.934,00 zł 
W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące  w tym na: 
- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. USC – 96.765,00 zł /w tym 30.000,00 zł z 
dotacji budżetu państwa/, 
- działalność Rady Gminy - 54.000,00 zł, 
- funkcjonowanie urzędu gminy – 1.422.410,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenia osobowe, odprawa 
emerytalna, nagrody jubileuszowe oraz remont budynku Urzędu Gminy (wymiana pokrycia dachu i 
ewentualny częściowy remont I piętra budynku) – 120.000,00 zł, 
-   promocję gminy 20.000,00 zł,  
- obsługę jednostek samorządu terytorialnego, która dotyczy wydatków Gminnego Zespołu Oświaty -   
211.759,00 zł,   
- składki członkowskie gminy - 33.000,00 zł (dla Stowarzyszenia LGD ,,Kraina Rawki” – 30.000,00 zł 
pozostała kwota dla Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, 
- wydatki związane z poborem podatków 40.000,00 zł (inkaso dla sołtysów),   
- diety sołtysów za udział w Sesji Rady Gminy – 20.000,00 zł, 
- realizację zadania pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kowiesy ‘’ –opłacenie 
Internetu i ubezpieczenia sprzętu informatycznego – 32.000,00 zł.  
Dział 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 150.500,00 zł 
Zaplanowano środki z przeznaczeniem m.in. na: 
- zakup paliwa dla policji działającej na terenie gminy Kowiesy - 3.500,00 zł, 
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Kowiesy 110.000,00 zł,   
- rezerwę celową w wysokości 35.500,00 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym.  
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  85.000,00 zł 
Zaplanowano środki na opłacenie prowizji bankowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. 
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 20.000,00 zł 
W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł. 
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE    
Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na  wydatki bieżące w wysokości 3.231.071,00 zł /o 
300 tys. kwota wyższa w porównaniu do roku bieżącego/. 
Planowana subwencja na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 2.150.865,00 zł,  dotacja na 
przedszkola 88.389,00 zł, natomiast 1.216.096,00 zł - to środki własne budżetu gminy jakimi 
dofinansowane są zadania bieżące z oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej i Gminnego Zespołu 
Oświaty (tj. 35 % wydatków bieżących na te zadania). 
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 50.000,00 zł 
Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.000,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację programu zwalczania narkomani. 
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 496.815,00 zł  
Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne. 
Planowane  dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynoszą 122.165,00 zł, 
natomiast kwota w wysokości  374.650,00 zł, to środki własne budżetu gminy (tj. 75,4 % wydatków 
bieżących na pomoc społeczną). 
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.520,00 zł 
W tym zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów 
szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 5.000,00 zł (kwota ta stanowi 
zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% kosztów realizacji tego zadania), oraz na 
stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych również w wysokości 5.000,00 zł. 
Dział 855 – RODZINA 3.546.541,00 zł  
Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które obejmują m.in.: 
-świadczenia wychowawcze – 2.158.311,00 zł – środki z dotacji, w tym koszt obsługi świadczeń 
32.060,00 zł, 
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-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 1.238.447,00 zł, 
-świadczenia „Dobry Start”-79.501,00 (300 zł na jedno dziecko), 
-zatrudnienie asystenta rodziny – 15.600,00 zł (opieka nad jedną rodziną), 
-opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 4.500,00 zł – środki z budżetu gminy 
(piecza zastępcza za jedną osobę), 
- opłaty przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych 34.000,00 (opłata za troje 
dzieci-rodzeństwo). 
Planowane  dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny wynoszą 3.477.491,00 zł, 
natomiast kwota 69.050,00 zł, to środki własne budżetu gminy ( tj. 2% wydatków bieżących na 
wspieranie rodziny).                                                                                                                                                                                          
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 413.500,00 zł   
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym : 
- gospodarka odpadami – 275.000,00 zł,   
-oczyszczanie gminy – 16.000,00 zł, w tym realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 109.500,00 zł, w tym m.in. koszty zakupu energii – 60.000,00 zł, 
dzierżawa infrastruktury PGE – 20.000,00 zł. 
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 230.000,00 zł na utrzymanie biblioteki gminnej w 
Kowiesach oraz filii w Woli Pękoszewskiej poprzez dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej   
 
Wydatki inwestycyjne omówił pan Wójt, ja poniżej: 

 budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach – 
723.500,00 zł w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 323.500,00 zł. 

 przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach – 1.900.000,00 zł, 

 udzielenie dotacji podmiotowej na rozbudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach 
w kwocie 230.000,00 zł w związku z  otrzymaniem przez bibliotekę dotacji w wysokości 
218.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na to zadanie, 

 budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, 
Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy,  Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice,  Jakubów, 
Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata (akty służebności 
gruntów)- 50.000,00 zł; etap I - budowa odcinka wodociągu w Kowiesach i Franciszkowie – 
500.000,00 zł,  

 przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice - 800.000,00 zł , 
jeżeli będą możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego /Urząd Marszałkowski, środki 
rządowe/, 

 wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Paplinie - 7.000,00 zł (ze środków 
funduszu sołeckiego), 

 wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Chełmcach - 7.000,00 zł (ze środków 
funduszu sołeckiego), co do budowy oświetlenia w Paplinie i Chełmcach radny z tego okręgu ma 
odmienne zdanie.  

 zakup samochodu (używany bus z wywrotem)- 30.000,00 zł. 

 budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na budynkach należących do Gminy – 
135.000,00 zł /przyznano nam dotację z WFOŚiGW w Łodzi na to zadanie w wysokości 
196.601,00 zł ale nie znamy terminu podpisania umowy/.  

 
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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
12 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
Przewodniczący Rady Gminy podziękowała pani Skarbnik za przygotowanie uchwały i wyraziła 
nadzieje, że wszystkie planowane inwestycje zostaną zrealizowane. 
 
 
 
Ad. 16 
Kolejny punkt to  podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na 
lata 2019-2022.  
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Omówienia projektu dokonała pani Skarbnik, wskazując, że WPF jest dokumentem zapewniającym 
wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy. Na koniec 2018 r. zadłużenie gminy 
wyniesie 3.857.231,75 zł. Na planowane zadania inwestycyjne w 2019 r. mamy 434.000,00 zł środków 
z dochodów własnych, pozostałe 3.400.000,00 zł musi pochodzić z kredytów i pożyczek. Do spłaty 
mamy kwotę 567.461,00 zł /spłata rat kredytów z lat ubiegłych/, wobec czego w 2019 roku 
zaplanowano przychody w wysokości 3.967.461,00 zł. Dług gminy na koniec 2019 roku planowany 
jest w wysokości 7.257.231,75 zł. 
W wykazie przedsięwzięć wpisano następujące zadania: 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, 
Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w 
częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna  
Na rok 2019 zaplanowano do realizacji odcinek w miejscowości Kowiesy i Franciszków oraz 
sporządzenie aktów notarialnych na służebność gruntów pod wodociągiem z limitem zobowiązań 
możliwych do zaciągnięcia na kwotę 550.000,00 zł; w roku 2020 limit zobowiązań określono na kwotę 
300.000,00 zł; w roku 2021 limit zobowiązań z tego tytułu wynosi również 300.000,00 zł. Łączny limit 
zobowiązań w latach 2019-2021 wynosi 1.150.000,00 zł; 
Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice. 
W roku 2019 planowany jest do przebudowy kolejny odcinek drogi o długości do1 km – limit wydatków 
na to zadania określono na kwotę 800.000,00 zł. W roku 2020 zaplanowano limit zobowiązań na 
wkład własny na przebudowę następnego odcinka w kwocie 400.000,00 zł. 
Łączny limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia przy realizacji tego zadania w latach 2019-2020 
wynosi 1.200.000,00 zł; 
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach 
Limit wydatków w 2019 roku na przebudowę istniejącej części budynku szkoły określono w wysokości 
1.900.000,00 zł. Łączny koszt całego zadania określono na kwotę 6.884.953,00 zł. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni okrężnej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach 
Limit wydatków w 2019 roku na to zadanie określono w wysokości 723.500,00 zł.  
Rozchodami budżetu 2019 roku  w łącznej kwocie 567.461,00 zł, będą spłaty zaciągniętych w latach 
ubiegłych kredytów i pożyczek /10/, które są nisko oprocentowane.    
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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
12 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
 
Ad.17 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr poinformował o przedłużeniu terminu naboru zgłoszeń do II 
edycji ogólnopolskiego konkursu „FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa”- etap wojewódzki.  
Wszystkie informacje i dokumenty są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.  
 

Radny Janusz Brzeziński podzielił się opinią, że bardziej niż poziom zadłużenia gminy niepokoi go 
wzrost środków własnych z budżetu gminy na pokrycie wydatków z zakresu oświaty i wychowania. 
Słusznym wydaje się założenie by w gminie funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i zasadnym jest 
kontynuowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku 
szkoły w Kowiesach, by zmniejszyć wysokość asygnowanych z budżetu gminy środków własnych na 
pokrycie bieżących wydatków oświatowych.  
Następnie radny zapytał o nieobecność na dzisiejszych obradach przedstawicieli NZOZ Judyta. 
Przewodniczący Rady wyjaśniła, że na 10 stycznia  2019 r. zaplanowane jest spotkanie 
przedstawicieli spółki z wójtem i przewodniczącym rady oraz poinformowała, że osoby te będą 
również  obecne na najbliżej sesji w styczniu 2019 r. 
 
Przewodniczący Rady i Wójt Gminy złożyli obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku.  
  
Nie przedstawiano więcej informacji.  
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Ad. 18 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie  
III Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 15.30 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


