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P R O T O K Ó Ł IV/2019 
 

z IV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 stycznia  2019 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.00 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  14 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych /nieobecna była radna Dorota Powązka/, według załączonej listy 
obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji uczestniczyli: pani Ewa Pawlak – radna 
powiatu skierniewickiego i Kierownik GZO w Kowiesach, pan Grzegorz Stykowski – radny powiatu 
skierniewickiego, pan Adam Łazowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeruzalu 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 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 protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2018 r. 
7) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy 

Kowiesy. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 2019. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 

stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok. 
12) Wolne wnioski i informacje. 
13) Zamknięcie obrad.  
 
 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o zdjęcie z porządku obrad  
punktu 10 z uwagi na to, że na wczorajszym posiedzeniu stałych komisji na wniosek radnej Kingi 
Bośka rozważona zostanie sprawa sprzedaży jednej z działek będącej przedmiotem uchwały.  
  
Wobec braku innych propozycji wniosek o zmianę porządku obrad został poddany pod głosowanie. 
Głosowanie przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. 
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, 14 radnych głosowało za przyjęciem wniosku o 
zmianę 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) Omówienie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2018 r. 
7) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy 

Kowiesy. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 2019. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok. 
11) Wolne wnioski i informacje. 
12) Zamknięcie obrad.  
 

Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołu z III Sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2018 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag do treści 
protokołu, 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) 04.01. – LGD „Kraina Rawki”. 
2)  09.01. – WFOŚiGW w Łodzi - dostarczenie podpisanej umowy dotacyjnej na zadanie budowy 

instalacji wykorzystujących energię słoneczną na budynkach należących do Gminy. 
3) 11.01. – spotkanie z Marszałkami Woj. Łódzkiego i w Kuratorium Oświaty w Łodzi. 
4) 14.01. – spotkanie z Starostą Powiatu Skierniewickiego. 
5) Uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczych OSP Lisna i Turowa Wola. 
6) 24.01. – narada roczna w KM PSP w Skierniewicach /nasze jednostki będące w Krajowym 

Systemie Ratowniczo-Gaśniczym dostały w użyczenie sprzęt ratowniczy: OSP Paplin – 
namiot ratowniczy, OSP Wola Pękoszewska – zestaw poduszek pneumatycznych/.  

 
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 

1) „Rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach” - 05.12. zakończony został odbiór budynku; 
po obowiązkowej kontroli pracowników straży pożarnej i PSSE w Skierniewicach gmina 
wystąpiła do PINB w Skierniewicach o pozwolenie na użytkowanie obiektu /do końca lutego 
budynek będzie oddany do użytkowania/. 

2) Ogłoszony został przetarg na „Przebudowę szkoły podstawowej w Kowiesach”. 
3) Zaktualizowano wartość nieruchomości w Jeruzalu przeznaczonych do sprzedaży /operat 

szacunkowy/.  
4) Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie ze środków 

Województwa Łódzkiego II etapu przebudowy drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – 
Paplinek – Chrzczonowice w ramach Budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. 

 
Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 
 
Ad. 6 
Pani Przewodniczący Rady z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
przedstawiła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r.  Radni nie mieli żadnych uwag i pytań co 
przedstawionego sprawozdania.   
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Ad. 7 
W punkcie tym pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO w Kowiesach wyjaśniła, że kwota różnicy pomiędzy 
wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem  średniorocznej liczby 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, którą musimy wypłacić w tym roku 
wynosi 4.142,17 zł  /dla nauczycieli stażystów/. 
Radny Mieczysław Trukawka zapytał, czy w tym roku będą podwyżki wynagrodzeń nauczycieli? 
Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że zależy to od  Ministra Edukacji Narodowej. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, kto sfinansuje wzrost wynagrodzeń? 
Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że środki na podwyżkę płac dla nauczycieli będą pochodziły z budżetu 
państwa.  
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały  w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na 
terenie gminy Kowiesy. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w związku z mijającą 4-
letnią kadencją organów jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z postanowieniami statutów sołectw, 
wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza w drodze uchwały rada gminy. Wybór na nową kadencję 
odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez Wójta Gminy w terminie 6 miesięcy od daty 
wyboru rady gminy. Proponuje się, żeby wybory organów jednostek pomocniczych odbyły się w 
terminie od 15 lutego do 31 marca 2019 r. Pracownik przypomniał, że na zebraniu wyborczym 
urzędujący sołtys przedstawia sprawozdanie z kończącej się kadencji, wybory sołtysa i rady sołeckiej 
przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna a skład rady sołeckiej liczy od 3 do 5 osób /razem z 
sołtysem/. 
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 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 
2019. Omówienia projektu dokonała p. Janina Powązka- Inspektor UG, która przedstawiła podstawy 
tworzenia programu oraz jego treść.  
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 zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że do przychodów wprowadza się środki z rozliczenia kasowego roku 2018 w 
wysokości 430.000,00 zł, które przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 
roku 2019. Dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 196.601,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w 
Łodzi (umowa o dofinansowania montażu fotowoltaiki na budynkach gminnych), o kwotę 350 zł z 
tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przekazanie depozytów do archiwum państwowego. 
Ponadto zwiększa się wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 
5.000 zł (nierozliczone wydatki z roku 2018). 
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 wolne wnioski i informacje. 
 
Pan Wójt poinformował, że wychodząc naprzeciw zaangażowaniu mieszkańców Paplina co do 
uregulowania kwestii prawnych wspólnoty gruntowej w tej miejscowości, na zebraniu wiejskim, na 
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którym zostaną wybrane organy sołectwa, będą przedstawione również wszystkie informacje dot. 
wspólnoty gruntowej. Stąd prośba do sołtysa sołectwa Paplin o poinformowanie wszystkich 
zainteresowanych.  
 
Radny Zbigniew Pawlak poprosił, o wyjaśnienie dlaczego w budżecie gminy na 2019 rok nie ma 
zaplanowanych środków na remont dachu na świetlicy w  Paplinie. 
Pan Wójt wyjaśnił, że środki na remont dachu na świetlicy są zaplanowane w tegorocznym budżecie.   
 
Radny Zbigniew Pawlak poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w poprzedniej kadencji zapewniano, że 
dach na urzędzie gminy nie potrzebuje gruntownego remontu, a teraz okazuje się, że konieczny jest 
remont generalny. 
Pan Wójt wyjaśnił, że w ocenie inspektora nadzoru, który dokonywał oględzin dachu w minionej 
kadencji remont dachu miał dotyczyć pojedynczych elementów konstrukcji /belki/ i pokrycia 
dachowego. W tej kadencji opieramy się na opinii innego inspektora, który uwzględnił stan techniczny 
dachu oraz perspektywę umieszczenia na nim paneli fotowoltaicznych. W jego ocenie konieczna 
będzie wymiana całej więźby i pokrycia dachowego. Wszystko zostanie poparte kosztorysem.   
 
Pan Wójt z uwagi na wyjazd służbowy opuścił obrady. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformowała, że w dniu wczorajszym radni spotkali się z 
przedstawicielami spółki, która świadczy usługi medyczne POZ na terenie gminy. Radni przedstawili  
zastrzeżenia własne i mieszkańców m.in. co do dostępności lekarzy /tylko 1 lekarz dla osób 
dorosłych/, braku możliwości wypisywania recept „od ręki”, trudności z uzyskaniem skierowania na 
badania i realizacji usługi w formie wizyty domowej. Przedstawiciele spółki wyjaśnili, że zasadniczym 
problemem jest brak lekarzy. Będą podjęte kroki zaradcze – zatrudnienie lekarzy, którzy będą  
specjalizować się w medycynie rodzinnej, szkolenia pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania 
leków i wypisywania recept, rozmowy z personelem medycznym mające na celu wyjaśnienie 
indywidualnych przypadków niesatysfakcjonującego udzielenia świadczeń. Okres naprawczy ma trwać 
pół roku. 
Radny Marek Szelążek wskazał, że w przychodni są udostępnione formularze anonimowych ankiet 
służące ocenie świadczonych usług medycznych. 
Radny Janusz Brzeziński pokusił się o stwierdzenie, że duże spółki świadczące usługi medyczne są 
nastawione na uzyskiwanie jak największych zysków, a na drugim planie jest dobro pacjentów.  
Przewodniczący Rady poinformowała, że umowa najmu lokali użytkowych dla  NZOZ „Judyta” kończy 
się w grudniu br. i jeżeli ktoś z obecnych zna lekarzy, którzy byliby zainteresowani świadczeniem 
usług POZ w naszej gminie, niech zachęci ich do składania ofert.   
 
Radny Janusz Brzeziński zwrócił się do radnych o rozważenie podwyższenia diet dla sołtysów za 
udział w sesji do 100 zł od nowej kadencji organów sołectw.  
 
Sołtys Jolanta Kuran zwróciła uwagę, że po wycięciu drzew przy wiadukcie w Michałowicach 
pozostawione pnie stanowią zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów oraz poprosiła o posypanie 
większą ilością mieszanki soli i piasku wiaduktu /bardzo śliska nawierzchnia/. 
 
Sołtysi otrzymali harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. /zarządzenie wójta gminy/. 
 
Nie przedstawiano więcej wniosków i informacji.  
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie  
IV Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.00 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


