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P R O T O K Ó Ł VII/2019 
 

z VII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 kwietnia 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  15 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych, według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, 
ponadto w sesji uczestniczyli: pani Ewa Pawlak- Radna Powiatu Skierniewickiego i Kierownik 
Gminnego Zespołu Oświaty 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 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) Informacja Wójta o działalności między sesjami.  
6) Przedstawienie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kowiesy 

za 2018 rok 
7) Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.  

8) Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziału 
klas VI Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach w roku szkolnym 
2019/2020. 

9) Wolne wnioski i informacje. 
10) Zamknięcie obrad.  
 

Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad.  
 

Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołu z VI Sesji Rady Gminy z 29 marca 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: 
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Wyjazdy i spotkania: 
1. 01.04. – spotkanie z Kuratorem Oświaty w Łodzi dot. egzaminów ósmoklasisty i 

gimnazjalnego w związku z akcją strajkową nauczycieli. 
2. 02.04. – spotkanie z rodzicami i dyrektorami szkół dot. możliwości lokowania uczniów w 

szkołach. 
3. 07.04. – uczestnictwo w Powiatowym Dniu Sołtysa. 
4. 10.04. – spotkanie z dyrektorami, radnymi i rodzicami dot. klas I w roku szkolnym 2019/2020. 
5. 25-26.04. – XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP w Warszawie. 
6. 26.04. – spotkanie w świetlicy w Woli Pękoszewskiej z kandydatem w wyborach do PE panem 

Grzegorzem Wojciechowskim – Wicemarszałkiem Woj. Łódzkiego.  
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 

1. W minionym tygodniu rozpoczęły się roboty budowlane przy boisku w Kowiesach. 
2. Trwają roboty budowlane przy przebudowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach. 
3. Zakończony został I etap prac w obrębie wiaduktu w Michałowicach. 
4. W tym tygodniu powinno zostać dostarczone w całości kruszywo drogowe.  
5. Usunięto wyciek z sieci wodociągowej w miejscowości Chojnatka (rozszczelniony hydrant). 
6. Ogłoszony został ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych  w 

Jeruzalu, termin licytacji to 17.05. br., godz. 12.00. 
7. Uzyskaliśmy dotację z Ministerstwa Przedsiębiorczości na wykonanie inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest wraz z aktualizacją Programu usuwania azbestu w wysokości 12 tys. zł.  
 

Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji. 
  
 
Ad.6 
W punkcie tym Pani Przewodniczący zapoznała obecnych z analizą stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie gminy Kowiesy za rok 2018 otrzymaną z KMP w Skierniewicach. 
 
Ad.7 
W punkcie tym pani Janina Powązka- inspektor UG przedstawiła sprawozdanie  z realizacji programu 
współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku, wskazując na 
podstawę prawną obowiązku sprawozdawczego, omawiając sposób tworzenia programu i przebieg 
konsultacji dot. projektu programu, sposób oceny realizacji programu, formy współpracy /finansowe i 
pozafinansowe/ oraz sposób realizacji programu.  
Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego 
uczniom oddziału klas VI Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach w roku 
szkolnym 2019/2020. 
Omówienia projektu dokonała pani Ewa Pawlak- Kierownik GZO w Kowiesach, która wyjaśniła, że 
projekt uchwały jest wynikiem spotkania w dniu 02.04.br.  z rodzicami, na którym padła propozycja, 
aby   podwójne roczniki przyszłej klasy V, VI i VII w Kowiesach się podzieliły lub po jednej przeszły do 
Jeruzala, z uwagi na niewystarczającą ilość sal lekcyjnych dla uczniów w Szkole Podstawowej  w 
Kowiesach Był termin na składanie przez rodziców wniosków. Okazało się, że nie ma wystarczającej 
liczby deklaracji by jakakolwiek klasa powstała w Jeruzalu. W związku z tym proponuje się wskazać 
uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej w Kowiesach miejsce realizacji obowiązku szkolnego 
od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, 
powstałej z przekształcenia gimnazjum, tj. w Szkole Podstawowej w Jeruzalu.  
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o liczbę klas w szkole w Jeruzalu w roku szkolnym 2019-2020 i o 
roczne koszty utrzymania placówki.  
Pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że w szkole w Jeruzalu naukę pobierać będą dwie klasy VII i klasa VIII, 
natomiast koszty będą kształtować się na porównywalnym do obecnego poziomie i wyniosą ok. 800 
tys. zł /w tym wynagrodzenia dla nauczycieli/.    
Radni nie mieli więcej 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. 
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Ad.9 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Nie zgłoszono żadnych wniosków i nie przekazywano żadnych informacji.  
 
Ad. 10 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie  
VII Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.30 
 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 
 


