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P R O T O K Ó Ł V/2019 
 

z V Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 lutego 2019 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  14.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.30 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  14 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych /nieobecny był radny Kamil Porada/, według załączonej listy 
obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji uczestniczyli:  pan Grzegorz Stykowski – 
radny powiatu skierniewickiego 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. 
  
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) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 

stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
7) Wolne wnioski i informacje. 
8) Zamknięcie obrad.  
 
 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o wprowadzenie do 
porządku obrad  po punkcie 6 następujących punktów: 
 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych na 
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowiesy, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2019-
2022. 
  
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 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. 
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3) Przedstawienie porządku obrad. 
4) Omówienie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 

stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowiesy. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2019-2022. 
10) Wolne wnioski i informacje. 
11) Zamknięcie obrad.  
 

Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołu z IV Sesji Rady Gminy z 30 stycznia 2019 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) 01.02. - wspólne posiedzenie Rad Powiatowych IR WŁ Powiatu Rawskiego i Powiatu 
Skierniewickiego w Godzianowie.  
2) 05.02. - spotkanie w Grodzisku Mazowieckim z przedstawicielami firm leasingowych. 
3) 19.02. – uroczystość obchodów  562-lecia miasta Skierniewice. 
4) 25.02. – spotkanie z Dyrektorem RD LP w Radomiu. 
5) Trwają  zebrania sprawozdawcza jednostek OSP z terenu gminy. 
6) Trwają wybory organów jednostek pomocniczych gminy /sołectw/. 

 
 
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1) „Rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach” - gmina posiada ostateczną decyzję na 

użytkowanie obiektu. 
2) Rozstrzygnięty został przetarg na „Przebudowę szkoły podstawowej w Kowiesach” – wpłynęła 

jedna oferta na kwotę 2.350.000,00 zł brutto. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono podmiot 
na realizację nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem – wpłynęła jedna oferta na kwotę 
30.550,00 zł.  

3) Zostały wystosowane zapytania ofertowe na wykonanie prac remontowych przy wiadukcie 
drogowym w Michałowicach – otwarcie ofert nastąpi 28 lutego br. 

4) Jesteśmy w trakcie rozeznania rynkowego na zakup kruszywa na remonty dróg. 
5) Prowadzona jest bieżąca windykacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

wystawiono 41 tytułów wykonawczych. 
6) Podpisana została umowa  na opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

oraz aktualizację wyrobów zawierających azbest z konkursu na realizację w 2019 r. zadań 
wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2019-2032 organizowanego 
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 

 
Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 
  
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw 
nieruchomości stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniła, że nieruchomości w Lisnej i Paplinie będące przedmiotem 
uchwały są dzierżawione przez osoby fizyczne, na podstawie umów dzierżaw sporządzonych na okres 
do lat trzech. Dzierżawcy wnioskują o zawarcie kolejnych umów. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.   
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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. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zgody na ustanowienie służebności gruntowych na 
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kowiesy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że właściciele nieruchomości oznaczonych jako 
działka nr 1/1, obręb Janów oraz  jako działka nr 267, obręb Nowy Wylezin wystąpili z wnioskiem o 
ustanowienie nieodpłatnej na czas nieoznaczony służebności gruntowej polegającej na prawie 
przejścia i przechodu przez działkę sąsiednią nr 235/5, obręb Nowy Wylezin, stanowiącą własność 
Gminy Kowiesy. Jeden z właścicieli zawnioskował również o ustanowienie na działce nr 216, obręb 
Nowy Wylezin służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przechodu, na rzecz działki nr 
199, obręb Nowy Wylezin, której jest obecnie właścicielem. Przedmiotowe nieruchomości prywatne 
nie posiadają w obecnej chwili dostępu do drogi publicznej. Służebności gruntowe będą polegały  na 
prawie przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność gminy pasem gruntu o szerokości 
4,50 m. 
 
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 zmian budżetu  Gminy Kowiesy na 2019 rok. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji i dotacji na rok 
2019 zmienia się ich wysokość. Subwencja oświatowa zwiększa się o kwotę 27.081,00 zł, wysokość 
dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 30.133,00 zł. Ponadto 
zwiększa się wydatki na przebudowę szkoły podstawowej w Kowiesach o kwotę 550.000 zł – 
jednoczesne zwiększenie deficytu budżetu.   
 
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2019-2022  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany WPF dotyczą zwiększenia o kwotę 550 tys. zł limitów zobowiązań 
możliwych do zaciągnięcia przy realizacji zadania przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej w 
Kowiesach – limit na 2019 r. wynosi 2.450.000,00 zł. Deficyt roku 2019 wyniesie 3.950.000,00 zł a 
jego pokrycie planowane jest z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota długu na koniec 2019 r. 
planowana jest w wysokości 7.377.231,92 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 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 wolne wnioski i informacje. 
  
Radny Zbigniew Pawlak poprosił, o przedstawienie w jakich godzinach jest otwarta Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kowiesach. 
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Pani Przewodniczący przypomniała, że na sesji w miesiącu marcu będzie przedstawiane 
sprawozdanie z działalności biblioteki, więc będzie można o to zapytać.  
 
Nie przedstawiano więcej wniosków i informacji.  
 
Ad. 11 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie  
V Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.30 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


