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P R O T O K Ó Ł VI/2019 
 

z VI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca  2019 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 14.30 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  15 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych, według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, 
ponadto w sesji uczestniczyli: pan Mirosław Belina – Starosta  Skierniewicki, pani Ewa Pawlak- 
Radna Powiatu Skierniewickiego i Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Kowiesach, pan Grzegorz 
Stykowski – Radny Powiatu Skierniewickiego, pani Halina Sikorska – Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kowiesach, pani Sylwia Borowiec – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kowiesach 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 15 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) Złożenie ślubowania przez nowo wybranych sołtysów sołectw gminy Kowiesy.  
6) Informacja Wójta o działalności między sesjami.  
7) Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 2018. 
8) Przedstawienie sprawozdania z  realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej za rok 2018. 
9) Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w 2018 

roku.  
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet sołtysów. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy w 2019 roku. 
13) Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Kowiesy. 
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.  
15) Wolne wnioski i informacje. 
16) Zamknięcie obrad.  
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 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o wprowadzenie do 
porządku obrad  po punkcie 14 punktu 15 w brzmieniu: 
 „15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 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 15 radnych, 15 radnych głosowało za przyjęciem wniosku o 
zmianę porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek o zmianę 
porządku został przyjęty 15 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) Złożenie ślubowania przez nowo wybranych sołtysów sołectw gminy Kowiesy.  
6) Informacja Wójta o działalności między sesjami.  
7) Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 2018. 
8) Przedstawienie sprawozdania z  realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej za rok 2018. 
9) Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w 2018 

roku.  
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet sołtysów. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy w 2019 roku. 
13) Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Kowiesy. 
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.  
15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kowiesy. 
16) Wolne wnioski i informacje. 
17) Zamknięcie obrad.  

 
Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołu z V Sesji Rady Gminy z 29 lutego 2019 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag do treści 
protokołu, wobec czego Przewodniczący przeszła do kolejnego punktu obrad. 
 
Ad. 5 
W punkcie tym nowo wybrani sołtysi sołectw Gminy Kowiesy złożyli ślubowanie. 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniła, że zgodnie z § 12 ust. 1 Statutów Sołectw stanowiących 
załącznik do uchwały nr IV/18/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie nadania 
statutów sołectwom gminy Kowiesy (Dz. U. Woj. Łódzkiego z  2007 r. Nr 94, poz. 807 ze zm.) po 
wyborach organów jednostek pomocniczych gminy, sołtysi na sesji rady gminy składają ślubowanie. 
23 sołtysów powtórzyło za Panią Przewodniczącym Rady rotę ślubowania: 
„Ślubuję uroczyście jako sołtys pracować dla dobra i pomyślności swojego sołectwa i gminy,         
działać zawsze zgodnie z prawem, rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich 
sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania powierzonych mi zadań”. 
Pani Przewodniczący i Wójt Gminy pogratulowali wyniku wyborów nowo wybranym sołtysom i życzyli 
owocnej współpracy na rzecz gminy. 
Pan Wójt i Pani Przewodniczący Rady wręczyli pisemne podziękowania za dotychczasowe pełnienie 
funkcji sołtysa panu Zbigniewowi Niewczas i pani Wioletcie Tomczyńskiej. Podziękowania dla pani 
Marzeny Matuszewskiej odebrała radna Barbara Kowalska.  
Pani Wioleta Tomczyńska podziękowała radnym i sołtysom za współpracę w minionej kadencji 2015-
2019. 
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Pani Przewodniczący oddała głos panu Mirosławowi Belinie – Staroście Skierniewickiemu, który 
pogratulował nowo wybranym sołtysom mandatu społecznego zaufania, wskazał na doniosła rolę 
przewodniczących organów jednostek pomocniczych jako liderów społecznych i reprezentantów 
mieszkańców oraz zaprosił na uroczystość Powiatowego Dnia Sołtysa w dn. 07.04.2019 r.  
Wyrazy uznania i gratulacje dla sołtysów złożyła również pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu 
Skierniewickiego, która następnie wręczyła sołtysom zaproszenia na ww. uroczystość. 
 
Korzystając z obecności pana Starosty Przewodniczący Rady poprosiła o zadawanie pytań i 
zgłaszanie uwag co do realizacji zadań własnych powiatu. 
Radny Zbigniew Pawlak zwrócił uwagę na fatalny stan poboczy drogi powiatowej w stronę Białej 
Rawskiej i zapytał o termin naprawy. 
Wiceprzewodniczący Rady podniósł konieczność urządzenia progów zwalniających na 
przedmiotowej drodze w miejscowości Ulaski /liczne wypadki/. 
Pani Ewa Pawlak wskazała, że nie ma możliwości urządzenia progów zwalniających na prostej drodze 
z pierwszeństwem w miejscowości gdzie nie ma budynków użyteczności publicznej i brak jest 
skrzyżowań. 
Sołtys Paplina zwróciła uwagę na fakt nie przestrzegania ograniczenia prędkości w terenie 
zabudowanym przez użytkowników drogi powiatowej biegnącej przez Paplin. 
Radna Dorota Powązka zgłosiła konieczność naprawy nawierzchni drogi powiatowej w Chojnacie. 
Pan Starosta po wysłuchaniu zgłoszonych zapytań i uwag zapewnił, że sukcesywnie uzupełniane są 
ubytki w nawierzchniach dróg, natomiast co do kwestii progów zwalniających to należy sprawie 
przyjrzeć się w terenie. Zakończyły się już prace związane z oczyszczaniem rowów z zakrzaczeń i 
sprzątaniem pozostawionych przy drogach śmieci.  Ale powiat nie zajmuje się tylko drogami, realizuje 
szereg innych zadań w tym szeroko rozumiane bezpieczeństwo /obywateli, przeciwpożarowe, 
weterynaryjne, żywnościowe/. Odnosząc się do kwestii przekraczania prędkości na drodze przez 
Paplin pan Starosta zaproponował wystosowanie do Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach 
prośby o zwiększenie patroli policyjnych na ww. drodze z uwagi na wskazane zagrożenie. Kolejne 
omówione przez pana Starostę zagadnienia realizowane przez powiat to zadania oświatowe i zadania 
z zakresu pomocy społecznej. W tym miejscu pan Starosta zasygnalizował kwestię 
niewystarczających środków z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych, przedstawił 
problem szkół ponadgimnazjalnych związany z przyjęciem absolwentów gimnazjów i szkół 
podstawowych -  odrębne podstawy programowe, jak również wskazał na działania realizowane przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Następnie pan Mirosław Belina powrócił do sprawy 
utrzymywania dróg powiatowych wskazując na znaczną zwyżkę cen materiałów i usług co przekłada 
się na koszty realizacji inwestycji, niejasność kryteriów naboru w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych i konieczność partycypacji gmin przy realizacji inwestycji drogowych. Pan Starosta 
poinformował, że powiat będzie aplikował do ogłoszonego w bieżącym miesiącu naboru w ramach 
FDS o dofinansowanie inwestycji drogowej na terenie gminy Bolimów /partycypacja gminy Bolimów – 
700 tys. zł/ a w kolejnym naborze w lipcu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie przebudowy 
drogi powiatowej relacji Kowiesy-Zakrzew. 
Pani Przewodniczący Rady stwierdziła, że współpraca naszej gminy i powiatu układa się bardzo 
dobrze czego wyrazem jest wspólna realizacja zadań inwestycyjnych i przekazywanie przez radnych 
powiatowych bezpośrednio do starostwa wszystkich zgłaszanych im przez mieszkańców potrzeb w 
zakresie utrzymywania dróg i ich realizacja przez powiat.  
Radny Janusz Brzeziński wyraził przekonanie, że zwiększenie patroli drogowych na drodze w 
Paplinie przyczyni się do zwiększenia ilości mandatów dla miejscowych rolników a następnie zapytał o 
możliwość przeznaczenia na progi zwalniające w Ulaskach funduszu sołeckiego tej miejscowości. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości.  
Pan Starosta wyjaśnił, że są różne rodzaje progów zwalniających a Pani Przewodniczący 
zaproponowała, żeby powiat rozeznał się co do możliwości formalnych i technicznych urządzenia ww. 
progów. 
Radny Cezary Żukowski wyraził przekonanie, że drogi powiatowe są remontowane tak jak drogi 
dojazdowe do pól i zapytał o kryteria wyboru dróg do remontów, wniósł też zastrzeżenia co do 
zastosowanych technologii napraw nawierzchni na drogach powiatowych na ternie naszej gminy w 
kierunku Białej Rawskiej, w kierunku Grzymkowic i od DK70 do Jeruzala. Radny poprosił pana 
Starostę o przyjrzenie się tej kwestii. 
Pan Grzegorz Stykowski – Radny Powiatu Skierniewickiego poinformował, że kwestia zaliczenia  do 
kategorii dróg wojewódzkich drogi Zawady-Biała Rawska była poruszana na obradach komisji  w dniu 
wczorajszym i poprosił pana Starostę o przybliżenie tego zagadnienia .  
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Pan Starosta wyjaśnił, że w 2013 roku wspólnie ze starostą powiatu rawskiego wystąpiono do zarządu 
województwa o zaliczenie wskazanej drogi do kategorii dróg wojewódzkich ale  zarząd podjął decyzję 
negatywną.  
Radny Cezary Żukowski porosił o określenie terminu remontu drogi w kierunku Białej Rawskiej. 
Odcinek drogi na terenie powiatu rawskiego ma zostać poprawiony. 
Pan Starosta wskazał, że  środki z budżetu państwa jakie starostwo otrzymuje wystarczają jedynie na 
ich zimowe utrzymanie.  
Pani Ewa Pawlak przytoczyła argumentację Zarządu Województwa Łódzkiego: droga nie odpowiada 
ustawowym kryteriom ustalonym dla dróg wojewódzkich – nie stanowi połączenia między miastami 
mającymi znaczenie dla województwa, nie jest drogą o znaczeniu obronnym i ma znaczenie lokalne, 
wymaga przebudowy na odcinku stanowiącym 80% jej nawierzchni, a koszt przebudowy i adaptacja 
do parametrów drogi wojewódzkiej to ok. 55,54 mln zł. 
Pan Starosta poinformował, że z uwagi na dotację celową na drogi samorządy powiatowe w I kadencji 
poprzyjmowały szereg dróg gminnych o znaczeniu lokalnym. Dotacji już nie ma drogi pozostały. 
Odpowiadając na pytanie radnego Cezarego Żukowskiego pan Starosta wskazał na rzecz oczywistą – 
jeżeli będą środki droga będzie wykonana.  
Pan Wójt zaproponował ponowne wystąpienie obu starostów do Zarządu Województwa Łódzkiego z 
uwagi na zmianę opcji politycznej w samorządzie województwa. 
  
 Ad. 6 
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami, jak poniżej: 
 
Wyjazdy i spotkania: 
1)  28.02. – spotkanie z panem Grzegorzem Wojciechowskim – Wicemarszałkiem Województwa 
Łódzkiego i panem Andrzejem Górczyńskim- członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego dot. 
możliwości programowych. 
2) 09.03. – Gminny Dzień Kobiet 2019 w Szkole Podstawowej w Kowiesach. 
3) 12.03. – spotkanie z panem Michałem Wójcikiem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. 
4) 21.03. – spotkanie informacyjne w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego w Łodzi 
dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Eksperci Funduszu przedstawili samorządowcom z 
województwa łódzkiego możliwości uzyskania wsparcia w bieżącym roku - niestety nie będzie 
środków na wodociągowanie. 
5) 22.03. – spotkanie z panem Pawłem Sałkiem – Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego podczas 
jego dyżuru w UG Kowiesy. 
6) 25.03. – spotkanie z panem Mirosławem Beliną – Starostą Skierniewickim z udziałem radnego 
Janusza Brzezińskiego. 
 
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1) Rozstrzygnięty  został przetarg na budowę boiska przy szkole Podstawowej w Kowiesach. 
Wpłynęło 14 ofert w rozpiętości cenowej od 709.710,00 zł brutto do 1.091.118,30 zł. Do realizacji 
zadania wybrana została oferta firmy DAR-CAR Dariusz Gądek Przyłęk Duży k. Rogowa.  
2) Podpisana została umowa na dostawę kruszywa drogowego w ilości 400 ton. Dostawa po 1 
kwietnia. 
3) Podpisana została umowa na sporządzenie ewidencji dróg gminnych. Prace terenowe związane z 
inwentaryzacją pasów drogowych i przeglądami rozpoczną się po 15 kwietnia. 
4) Rozpoczęliśmy doraźne prace remontowe wiaduktu w Michałowicach – termin realizacji do 3 
miesięcy.  
5) Na bieżąco prowadzone jest przyjmowanie należności z tytułu gospodarowania odpadami. 
6) Firma ECODIALOG złożyła do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wniosek o 
dofinansowanie opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kowiesy z konkursu na realizację w 2019 r. 
zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2019-2032. 
7) Z uwagi na bardzo dużą pomoc jednego z mieszkańców gminy  w zakresie nieodpłatnych drobnych 
napraw sprzętu mechanicznego /usługi kowalskie/ 2 przyczepy gruzu z prac rozbiórkowych 
prowadzonych w szkole w Kowiesach  zostaną przewiezione na drogę do jego posesji. 
8) Szczególne podziękowania składam panu radnemu Cezaremu Żukowskiemu, który zapewnił 
środek transportu dla przewiezienia sadzonek dla szkoły podstawowej w Kowiesach, która wzięła 
udział w akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018”. 
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Radny Zbigniew Pawlak odniósł się do informacji pana Wójta w zakresie dostawy kruszywa i 
poinformował, że materiał można było nabyć już wcześniej z tzw. przedpłatą. Informację radny uzyskał  
telefonicznie.  
 
Ad.7 
W punkcie tym pani Janina Powązka- inspektor UG przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
Gminy Kowiesy na rok 2018, omawiając m.in. zagadnienia związane z realizacją zajęć sportowych, 
działalnością świetlic, finansowaniem akcji i programów profilaktycznych oraz szkoleń jak również z 
działaniami i pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad.8 
W punkcie tym pani Sylwia Borowiec – Kierownik GOPS w Kowiesach przedstawiła sprawozdanie z  
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018, wskazując na 
podstawę prawną obowiązku sprawozdawczego, przedstawiając gminne programy wspierania 
rodziny, dane statystyczne i finansowe dot. udzielonej pomocy, zagadnienia związane z zatrudnieniem 
asystenta rodziny, kwestię współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w rodzinie zastępczej i 
placówce opiekuńczo – wychowawczej, kwestię sprawozdawczości oraz omówiła potrzeby na rok 
2019 związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

Ad. 9 
Kolejny punkt to przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Kowiesach w 2018 roku. Pani Dyrektor przedstawiła pokaz slajdów obrazujący najważniejsze dane 
dotyczące struktury czytelnictwa i księgozbioru oraz dane dotyczące realizowanych projektów i 
najważniejszych wydarzeń z działalności biblioteki w 2018 r.  Pani Dyrektor wskazała na wypełniany 
obowiązek sprawozdawczy względem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach, Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Łodzi, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz  Organizatora - Gminy Kowiesy. Nadmieniła również, że Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kowiesach  w 2018  r. podpisała  umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 
2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020. Wniosek napisany przez pracowników biblioteki został 
rozpatrzony pozytywnie i biblioteka w 2019 r. otrzyma środki finansowe pochodzące z budżetu 
państwa w kwocie 218 000,00 zł na rozbudowę i remont  Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach.   
Radny Zbigniew Pawlak poprosił o wyjaśnienie dlaczego w dn. 18.02. br. biblioteka o godz. 10.20 nie 
była dostępna dla mieszkańców i dlaczego zdarzyło się, że z uwagi na uczestnictwo pracowników w 
szkoleniu biblioteka była nieczynna, zapytał również o zatrudnienie w placówce w Kowiesach. 
Zdaniem radnego uzasadnione było by wprowadzenie systemu kart magnetycznych dla pracowników. 
Pani Dyrektor stanowczo zaprzeczyła przytoczonym przez radnego faktom i porosiła, żeby osoba 
która we wskazanym dniu nie mogła skorzystać z usług biblioteki zgłosiła się do niej celem 
wyjaśnienia sprawy. Odnośnie zatrudnienia w placówce biblioteki w Kowiesach pani Dyrektor 
wskazała, że w placówce zatrudnione są 3 osoby w tym główny księgowy. 
Radny Zbigniew Pawlak poprosił o wskazanie podmiotu z jakim dyrektor biblioteki w 2017 r. zawarł 
umowę zlecenia i o przedstawienie zestawienia zawartych w 2018 r. przez bibliotekę umów zleceń. 
Pani Przewodniczący poprosiła panią Dyrektor o sporządzenie  pisemnego wyjaśnienia w przedmiocie 
stawianych przez radnego kwestii.    
  
Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zasad przysługiwania i wysokości diet sołtysów.  
Przewodniczący Rady wyjaśniła, że radni przychylili się do wniosku przedstawionego na sesji w 
miesiącu styczniu i opowiedzieli się za podwyższeniem wysokości diet sołtysów za udział w sesji z 90 
zł do 100 zł poczynając od nowej kadencji organów jednostek pomocniczych. Pracownik ds. obsługi 
rady gminy i kadr dodał, że pozostałe zasady przysługiwania diet sołtysom w odniesieniu do 
obowiązujących uregulowań nie uległy zmianie.   
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 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
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15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 
głosami. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w związku z  zakończonymi wyborami sołtysów 
sołectw Gminy Kowiesy zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Zgodnie z projektem  
wyznacza się  na inkasentów sołtysów sołectw z terenu gminy Kowiesy,  określa się wynagrodzenie 
za inkaso w wysokości 9% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy 
podatków pobranych we wsiach gminy Kowiesy oraz termin płatności dla inkasentów /uregulowania 
identyczne jak w obecnie obowiązującej uchwale/. 
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 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 określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy w 2019 roku. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że  rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie  
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt został 
przekazany do zaopiniowania podmiotom wskazanym w ustawie  z dnia  21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt i uzyskał m.in. pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
Skierniewicach. Na realizację programu w budżecie zaplanowano 14 tys. zł, w tym na: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz poszukiwanie 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt– 6.000 zł; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 500 zł; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt – 800 zł; 
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja w schroniskach – 600 zł; 
5) usypianie ślepych miotów – 100 zł; 
6) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich umieszczonych na określony czas we 

wskazanym gospodarstwie rolnym – 400 zł; 
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

 z udziałem zwierząt – 1800 zł; 
8) utylizację zwłok martwych zwierząt – 3.800 zł.     
Sołtys Paplinka zapytała do kogo należy zgłaszać wystąpienie faktu bezdomności zwierząt? 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że pracownikowi ds. gospodarki odpadami.  
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 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 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Kowiesy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że rada gminy dwukrotnie analizowała projekt 
przedmiotowego regulaminu. Pierwszy projekt nie uzyskał pozytywnej akceptacji organu regulującego. 
Po usunięciu wskazanych uchybień i po analizie przeprowadzonej przez radnych kolejny projekt 
uzyskał już pozytywną opinię dyrektora RZGW w Warszawie.  
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym: 
1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w 
zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 
2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 
4) warunki przyłączania do sieci; 
5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 
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6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego 
przyłącza; 
7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; 
8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków; 
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 
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 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 zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa na zajęcia dzieci na 
basenie – 7.560,00 zł. Zmienia się przeznaczenie środków z Funduszu sołeckiego w Sołectwie Budy 
Chojnackie - środki z odwodnienia drogi w kwocie 500 zł przeznacza się na zakup lustra drogowego. 
Ponadto dokonuje się zmian między rozdziałami w oświacie, OSP, ochronie zdrowia i gospodarce 
odpadami. 
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 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 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Kowiesy. 
Pan Wójt wyjaśnił, że wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy na okres 10 lat dotyczy nieruchomości rolnej, działki nr 23/5, obręb Zawady o pow. 
0,28 ha stanowiącej własność gminy Kowiesy. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia dot. przedmiotowej działki został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni  i 
jest tylko jedna osoba zainteresowana wydzierżawieniem wspomnianej nieruchomości. W związku z 
powyższym oraz brakiem zainteresowania innych osób dzierżawą, podjęcie uchwały jest w pełni 
uzasadnione. 
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 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 wolne wnioski i informacje. 
 
Pan Wójt poinformował, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjął rozmowy z 4 
placówkami medycznymi w zakresie świadczenia usług POZ, z których tylko dwie zgłosiły swoje 
zainteresowanie świadczeniem ww. usług dla naszych mieszkańców.   
Radny Marek Szelążęk zapytał skąd są te.2  placówki? 
Pan Wójt wyjaśnił, że z Białej Rawskiej i Rawy Mazowieckiej /część mieszkańców z terenu gminy jest 
już zdeklarowana w tych placówkach/. 
 
Pan Wójt przedstawił ofertę współpracy przekazaną przez Dyrektora PUP w Skierniewicach w 
zakresie pozyskania wykwalifikowanego personelu z Ukrainy i Białorusi do zatrudnienia m.in. w 
ogrodnictwie i rolnictwie /agencja pracy tymczasowej/.  
 
Radny Zbigniew Pawlak poprosił o wyjaśnienie dlaczego jednostki OSP z terenu gminy nie są 
obsługiwane w zakresie księgowości przez urząd gminy i koszty obsługi księgowej finansowane są ze 
składek członkowskich. 
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Pani Skarbnik wyjaśniła, że stowarzyszenia jakimi są jednostki OSP nie mogą być obsługiwane w 
zakresie usług księgowych przez urzędy gmin.  
Pan Mirosław Belina – Starosta Skierniewicki, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP dodał, że stowarzyszenia są obowiązane do przekazywania do urzędów 
skarbowych deklaracji CIT-8 oraz sprawozdań finansowych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.  
 
Przewodniczący Rady poinformowała o propozycji korzystnej prenumeraty tygodnika: ”Głos 
Skierniewic i Okolicy” wystosowanej do radnych gminy. 
Radny Janusz Brzeziński wyraził negatywną opinię co do warsztatu dziennikarskiego redaktora z 
ww. periodyku, który informacje dot. gminy zbiera telefonicznie nie ruszając się zza biurka i opiera się 
na mało wiarygodnych źródłach informacji spoza urzędu. Radny zaproponował by tygodnika nie 
nabywać.  
 
Pan Wójt i Pani Przewodniczący Rady wręczyli pisemne podziękowania za udział w organizacji 
Gminnego Dnia Kobiet 2019 przedstawicielom: LGD „Kraina Rawki”, kół gospodyń wiejskich i 
stowarzyszeń z terenu gminy jak również sołtys sołectwa Nowy Wylezin-Janów oraz innym 
zaangażowanym mieszkańcom.  
 
Sołtysi otrzymali informację o terminach zbiórki odpadów gabarytowych w miesiącu kwietniu oraz  
pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach dot. przestrzegania zasad bioasekuracji 
dla zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, celem 
rozpowszechnienia wśród mieszkańców.  
 
Nie przedstawiano więcej wniosków i informacji.  
 
Ad. 17 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie  
VI Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.30 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


