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P R O T O K Ó Ł IX/2019 
 

z IX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 maja  2019 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  8,30 

 

Zakończenie Sesji godzina 8.40 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  15   
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych, według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/. 
 
W sesji udział wzięli: 
Pan Jarosław Pepka – Wójt 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 15 radnych, jak również stwierdziła, że sesja została zwołana 
w sposób prawidłowy zgodnie ze Statutem Gminy Kowiesy z wniosku Wójta 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) Przedstawienie Raportu o stanie gminy. 
5) Zamknięcie obrad.  

 
Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o rozszerzenie porządku 
obrad  poprzez dodanie po punkcie 4 punktu 5 : 
„5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Kowiesy do realizacji grantu 
dotyczącego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-
pomorskiego i łódzkiego” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.” 

 
Wniosek o zmianę porządku 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.  
 
Po zmianie porządek przedstawia się następująco: 

Porządek obrad: 
1) Otwarcie posiedzenia. 
2) Stwierdzenie prawomocności obrad i  prawidłowości zwołania sesji. 
3) Przedstawienie porządku obrad. 
4) Przedstawienie Raportu o stanie gminy. 
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Kowiesy do realizacji grantu 

dotyczącego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

6) Zamknięcie obrad.  
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Ad.4 
W punkcie tym pan Wójt przedłożył radnym sporządzony przez niego Raport o stanie gminy za 2018 
rok, który będzie omówiony na kolejnej sesji, a pani Sekretarz wyjaśniła, że począwszy od obecnej 
kadencji wójt przedstawia do 31 maja raport o stanie gminy za rok poprzedni. Rada gminy rozpatruje 
raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się 
debatę, podczas której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o 
stanie gminy również mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Po zakończeniu debaty nad raportem o 
stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. W 
przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć 
uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Sesja, na której będzie 
podejmowana uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi 
zaplanowana jest na 24 czerwca (poniedziałek). Do 21 czerwca mieszkańcy mogą zgłaszać pisemnie 
swój udział w debacie nad raportem przewodniczącemu rady. Przedmiotowy dokument będzie 
zamieszczony na stronie BIP urzędu gminy. 

 
Ad. 5 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Kowiesy do realizacji 
grantu dotyczącego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Pan Wójt wskazał, że w związku z przyznaniem grantu zainteresowanie mieszkańców cyklem 
bezpłatnych szkoleń w ramach projektu jest bardzo duże /180 osób/. Szkolenia będą przeprowadzane 
w GBP w Kowiesach, a zakupiony sprzęt komputerowy po realizacji szkoleń trafi do szkół. Pani 
Sekretarz dodała, że  w  ramach projektu będą realizowane następujące moduły: 

1. RODZIC W INTERNECIE 

2. MÓJ BIZNES W SIECI 

3. DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

4. TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG) 

5. ROLNIK W SIECI 

6. KULTURA W SIECI 

7. MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI 

Szkolenia będą się odbywały w okresie listopad 2019 – styczeń 2020, dwa dni po 8 godzin, w grupach 

12 osobowych. Szkolenia są dla osób powyżej 25 roku życia, jedna osoba może wziąć udział w 

szkoleniach tylko z jednego modułu tematycznego.  

Radni nie mieli 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. 6 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie IX 
Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 8.40 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


