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P R O T O K Ó Ł X/2019 
 

z X Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 czerwca  2019 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina 15.00 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  13 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych, nieobecni byli: radna Kinga Bośka i radny Cezary Żukowski - 
według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji uczestniczyli: pani 
Halina Sikorska- Dyrektor GBP w Kowiesach, pani Ewa Pawlak – Radna Powiatu Skierniewickiego i 
Kierownik GZO 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. 
  
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 13 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 protokołów z poprzednich sesji rady gminy. 
5) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6) Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kowiesy, obejmującego fragment wsi Jeruzal. 
7) Przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kowiesy. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu na 2018 rok. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kowiesy oraz określenia granic  ich obwodów. 
12)  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Kowiesy. 
13) Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Kowiesy do zasobów dróg gminnych 

odcinka drogi dojazdowej DD-19 w miejscowości Zawady. 
14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

do sądów powszechnych.  
15) Podjęcie uchwały w  sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok.  
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2019-2022. 
17) Wolne wnioski i informacje. 
18) Zamknięcie obrad.  
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 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o zmianę treści punktu 13 
poprzez zastąpienie wyrazów „miejscowości Zawady” wyrazami „miejscowościach Zawady i Wola 
Pękoszewska”.   
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. Głosowanie przeprowadzono za 
pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. 
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem wniosku o 
zmianę porządku, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek o zmianę 
porządku został przyjęty 13 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 protokołów z poprzednich sesji rady gminy. 
5) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6) Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kowiesy, obejmującego fragment wsi Jeruzal. 
7) Przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kowiesy. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu na 2018 rok. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kowiesy oraz określenia granic  ich obwodów. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Kowiesy. 
13) Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Kowiesy do zasobów dróg gminnych 

odcinka drogi dojazdowej DD-19 w miejscowościach Zawady i Wola Pękoszewska.  
14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

do sądów powszechnych.  
15) Podjęcie uchwały w  sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok.  
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2019-2022. 
17) Wolne wnioski i informacje. 
18) Zamknięcie obrad.  

  
Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołu z VIII Sesji Rady Gminy z 23 maja 2019 r.  i IX Sesji Rady Gminy z 31 maja 2019 r. Radni 
nie wnieśli żadnych uwag do treści protokołów, wobec czego Przewodniczący przeszła do kolejnego 
punktu obrad. 
 
Ad. 5  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami.  
  
Wyjazdy i spotkania: 
1. 31.05. – spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
2. 02.06. –  Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2019 w Lisnej. 
3. 07.06. – spotkanie z właścicielem nieruchomości położonych w strefie S 8 i zainteresowanym 

budową hali magazynowej developerem. 
4. 19.06. – spotkanie z przedstawicielami firmy FENIX (zapoznanie się z profilem działalności ).  

 
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. Konturowane są roboty budowlane przy przebudowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach – 

wykonano odwodnienie terenu przy parkingu, trwają roboty wykończeniowe. 
2. Dobiegają końca  roboty przy budowie boiska przy szkole w Kowiesach.   
3. 03.06. br. odbył się przetarg na rozbudowę budynku GBP w Kowiesach – wpłynęły 3 oferty: 
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 KAL-FAM Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Kalinowski – 436.950,00 zł, 

 Black Man Aleksandra Wolska – 524.105,88 zł, 

 INSTAL-BUD Mirosław Skrzeczyński – 467.400,00 zł. 
Wybrano ofertę firmy KAL-FAM. 

4. W dniach 05-19.06.2019 r. były przyjmowane wnioski od rolników o oszacowanie szkód w 
gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku przymrozków wiosennych. Łącznie przyjęto ok. 350 
wniosków.  

5. Na dzień 28 czerwca 2019 r. zaplanowany jest ustny nieograniczony przetarg na zbycie 
nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 429/2 o pow. 0,1001 ha, obręb Jeruzal. 
Cena wywoławcza 19 900 zł  brutto. Do dnia dzisiejszego wpłynęło 1 wadium. 

6. Podpisana została umowa na dostawę destruktu oraz wykonanie warstw wyrównawczych z masy 
asfaltowej na drogach gminnych. 

7. Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 24.629,00 zł z 
przeznaczeniem na modernizację odcinka drogi w Lisnej – z uwagi na kwotę dofinansowania nie 
dojdzie do podpisania umowy. Staramy się o dofinansowanie do tej drogi z Funduszu Dróg 
Samorządowych.  

8. 16.06. br. w miejscowości Budy Chojnackie doszło do demontażu i kradzieży progu zwalniającego 
– zawiadomiono organy ścigania.  

9. Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia stosunków wodnych w 
Michałowicach, konieczne jest powołanie biegłego rzeczoznawcy w dziedzinie hydrologii, 
hydrogeologii i stosunków wodnych lub melioracji, który sporządzi opinie pozwalającą wydać 
rozstrzygnięcie. 

10. Skargę mieszkańców Woli Pękoszewskiej w sprawie niewłaściwego składowania nawozów 
organicznych powodujących uciążliwości dla mieszkańców przekazano, zgodnie z właściwością, 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi  Delegatura w Skierniewicach. 

11. Wszczęto postępowanie w sprawie nawożenia na działkę w miejscowości Kowiesy mas ziemi i 
zasypywania Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki.  

 
Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji.  
 
Ad.6.  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kowiesy, obejmującego fragment wsi Jeruzal. 
Projekt uchwały został omówiony przez panią Marię Rogowską – urbanistkę, która wyjaśniła jakie 
obszary zostały objęte planem, omówiła kwestię przeznaczenia terenu objętego planem, 
poinformowała o wnioskach jakie wpłynęły w toku postępowania i o przesłankach jakie uzasadniały ich 
nieuwzględnienie, omówiła kwestię uzgodnień i opiniowania projektu planu, poinformowała o terminie 
w jakim projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu, o udziale w dyskusji publicznej 
przedstawiciela Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i jego wniosku co do rozwiązań przyjętych w 
projekcie planu i  przesłankach uzasadniających jego nieuwzględnienie oraz wskazała, że do projektu 
planu  w terminie 2 tygodni po upływie okresu wyłożenia nie zgłoszono uwag. 
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Ad.7 
Kolejny punkt przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy.  
Pani Przewodniczący wyjaśniła, że Raport o stanie gminy za 2018 rok został przedstawiony radnym 
do końca maja br. i otworzyła debatę nad  dokumentem. 
Przewodniczący Rady następnie wskazała, że raport jest kompleksowym opracowaniem 
zawierającym szereg istotnych danych dotyczących gminy. 
Z uwagi na to, że pozostali radni nie wyrazili woli udziału w debacie Pani Przewodniczący zakończyła 
debatę. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kowiesy. 
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Głosowanie przeprowadzono za pomocą 
urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  od głosu się  wstrzymał 1 radny, nikt nie 
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głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 głosami „za”, tj. bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 
 
Pani Przewodniczący Rady Gminy poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania 
finansowego.  
Pani Skarbnik omówiła kolejno: 

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Kowiesy.  
2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Kowiesy.  
3. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych.  
4. Zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych.  

Radni nie mieli pytań. 
 
Pani Przewodniczący Rady Gminy poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o wartość budynku szkoły w Turowej Woli – dlaczego podane są 
dwie wartości brutto i netto na dzień 31.12.2018 r. 
Pani Skarbnik wskazała, że różnica wynika z naliczanej amortyzacji. W przypadku budynku szkoły 
wskaźnik  amortyzacji wynosi 2,5% rocznie, czyli nakłady poniesione na jego wybudowanie i 
modernizację rozłożone są na 40 lat. Wartość brutto budynku szkoły Turowej Woli, czyli wartość 
nakładów na jego budowę wynosi 455 tys. zł. Natomiast  wartość netto, czyli po odliczeniu amortyzacji 
(rocznie 11.379 zł) wynosi 210 tys. zł. 
 
Pani Skarbnik następnie przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego ze szczególnym 
uwzględnieniem danych dotyczących przysługujących  gminie praw własności.  
Radni nie mieli pytań. 
 
Następnie pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu na 2018 rok obawiając kolejno  
dane ogólne z wykonania budżetu 2018 roku, wykonanie dochodów  wraz  z źródłami dochodów własnych, 
skutki obniżenia przez radę gminy maksymalnych stawek podatków i udzielonych zwolnień i ulg z podatków, 
wysokość dotacji na zadania zlecone i dodatkowe dofinansowanie w formie dotacji, wysokość otrzymanych 
subwencji, wykonanie wydatków budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych i  
wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz dane dotyczące stanu zobowiązań gminy na koniec 
2018 roku. 
W trakcie omawiania wydatków inwestycyjnych radny Zbigniew Pawlak zapytał ile kosztowało wykonanie 
zmiany projektu przebudowy  drogi  do Lisnej? 
Pani Skarbnik wskazała, że droga była projektowana w całości i z uwagi na starania o dofinansowanie z 
różnych źródeł  i programów kilka razy przeprojektowywana. 
Radny doprecyzował, że chodzi mu o zmianę projektu odcinka drogi, co do którego został złożony wniosek 
o dofinansowanie w tym roku. 
Pani Skarbnik wskazała, że nie pamięta dokładnie kwoty ale wydaje jej się, że 7 tys. zł.  
 
Po przedstawieniu przez panią Skarbnik sprawozdania z wykonania budżetu na 2018 rok radny Zbigniew 
Pawlak zapytał o realizację zagospodarowania terenu za świetlicą wiejską w Paplinie – miał być 
zamontowany plac zabaw. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że urządzenia zostały zakupione i zostaną zamontowane w tym roku przy  
realizacji grantu sołeckiego otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.  
Radny następnie zwrócił uwagę, że teren za świetlicą nie został jeszcze ogrodzony. 
Pani Skarbnik zapewniła, że materiały ogrodzeniowe zostały zakupione.  
Potwierdziła to sołtys Paplina. 
Radny wyraził wątpliwość co ilości blachy zużytej do pokrycia zadaszenia altany w Paplinie.  
Radni nie mieli więcej pytań.  
  
Pani Przewodniczący Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr III/65/2019 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2019 roku  w sprawie opinii dotyczącej 
sprawozdania Wójta Gminy Kowiesy z wykonania budżetu za 2018 rok. 
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Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Głosowanie przeprowadzono za pomocą 
urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  od głosu się  wstrzymał 1 radny, nikt nie 
głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 głosami. 
 
Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 
wykonania budżetu na 2018 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej Gminy Kowiesy 
podjęte  na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 roku. Przewodniczący  wskazała, że 5 członków Komisji 
Rewizyjnej wyraziło pozytywną opinię o realizacji budżetu za 2018 rok i jednogłośnie  postawiło 
wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
 
Pani Przewodniczący zapoznała radnych z Uchwałą Nr III/141/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z 4 czerwca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Kowiesy w sprawie absolutorium za 2018 rok. 
 
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Głosowanie przeprowadzono za pomocą 
urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  od głosu się  wstrzymał 1 radny, nikt nie 
głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 głosami „za”, tj. bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Kowiesy oraz określenia granic  ich obwodów. 
Pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO wyjaśniła, że ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo 
oświatowe nakłada na samorządy obowiązek podjęcia uchwał w sprawie planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę od dnia 1 września 2019 roku. W Gminie Kowiesy 
funkcjonują obecnie: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach oraz Szkoła 
Podstawowa im. ppor. pilota Mariana Bełca w Jeruzalu przekształcona z publicznego gimnazjum. 
Obecnie istniejący plan sieci szkół podstawowych został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/158/17 Rady 
Gminy Kowiesy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowiesy do nowego ustroju szkolnego i obowiązuje od 1 
września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.  Z uwagi na powyższe należy podjąć uchwałę w sprawie planu 
sieci szkół od dnia 1 września 2019 r. Projekt nie wprowadza żadnych zmian w zakresie zarówno 
planu sieci szkół  jak i granic ich obwodów w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego. 
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 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 
radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 13 
głosami. 
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Kowiesy. 
Pan Wójt wyjaśnił, że uchwała dotyczy działki ewidencyjnej  nr 12/2 o pow. 0,26 ha położonej w 
obrębie Nowy Lindów. Do Wójta Gminy Kowiesy wpłynął wniosek mieszkańca miejscowości Nowy 
Lindów  w sprawie nabycia przedmiotowej działki.  Przedmiotowa działka jest zbędna do wykonywania 
zadań gminy określonych w przepisach prawa, a także nie jest opłacalne oddanie jej w posiadanie 
zależne (teren zakrzaczony). Wartość nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o operat 
szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, a następnie sprzedana w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego. 
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 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 
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radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 13 
głosami. 
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Kowiesy do zasobów dróg 
gminnych odcinka drogi dojazdowej DD-19 w miejscowościach Zawady i Woli Pękoszewskiej.  
Pan Wójt wyjaśnił, że w związku z możliwą aktywizacją gospodarczą terenu położonego w Woli 
Pękoszewskiej  (powstanie hali magazynowej) konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały intencyjnej 
wyrażającej wolę przejęcia odcinka drogi dojazdowej DD-19 w miejscowościach Zawady i Wola 
Pękoszewska (środki na przebudowę drogi do KR 3 przekaże inwestor). 
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 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 
radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 13 
głosami. 
  
Ad. 14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników do sądów powszechnych.  
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że na posiedzeniu stałych komisji rady w dniu 
19.06.2019 r. ustalono skład osobowy zespołu – 4 radnych i pracownik urzędu zajmujący się 
sprawami ewidencji ludności. Jeżeli wpłyną zgłoszenia zespół w pierwszej kolejności dokona ich 
oceny pod względem formalnym.  
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 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 
radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 13 
głosami. 
 
Ad. 15 
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 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w łącznej kwocie 28.932 zł z przeznaczeniem na 
projekty sołeckie (sołectwo Borszyce-Wola Pękoszewska, Nowy Wylezin- Janów, Paplin), 
- dotację  w kwocie 76.400 zł, ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców, 
- dotację na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 12 zł, 
- dotację z budżetu państwa w kwocie 12.200 zł na sporządzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest. 
W wydatkach inwestycyjnych dokonuje się przesunięcia środków: z wydatków na wodociągowanie 
przesuwa się kwotę 20.000 zł na rozbudowę budynku biblioteki. 
W wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Nowy Wylezin-Janów dokonuje 
zmiany zadania z zakupu i montażu lampy solarnej na opracowanie projektu na wykonanie przyłącza 
energetycznego do działki nr 232/5 w Nowym Wylezinie. 
Zabezpiecza się środki w kwocie 7.000 zł na opracowanie opinii hydrologicznej w sprawie naruszenia 
stosunków wodnych w miejscowości Michałowice. 
Radny Zbigniew Pawlak poprosił o przybliżenie na co zostanie wydatkowana kwota 13 tys. zł  na 
dostarczenie wody (zwiększenie wydatków  zgodnie z uchwałą podjętą na poprzedniej sesji).  
Pani Skarbnik wyjaśniła że na opłaty dla PGW Wody Polskie i remont hydroforni w Michałowicach. 
Radny następnie zapytał o wysokość stawki VAT w opłacie za wodę. 
Pani Skarbnik wskazała, że jest to  8%. 
Radny zwrócił uwagę, że odbiorcy wody nie uiszczają terminowo opłat i jest nielegalny pobór wody, 
który trzeba ukrócić.  
Pan Wójt przypomniał radnemu, że dysponuje on wiedzą na temat takiego poboru wody w Starym 
Wylezinie i do tej  pory nie ujawnił kto nielegalnie przyłączył się do sieci. 
 
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 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 13 głosami. 
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Ad. 16 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2019-2022. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany dotyczą wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnich 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 - łączny limit wydatków określono na kwotę 92.700 
zł. Ponadto zmniejszono limit na wydatki wodociągowe na 2019 r. o 20 tys. zł oraz dokonuje się 
zgodności wartości przyjętych w budżecie gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach.   
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 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 
radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 13 
głosami. 
 
Ad. 17 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pani Przewodniczący pogratulowała Wójtowi uzyskania absolutorium. 
Pan Wójt podziękował i stwierdził, że wykonanie budżetu 2018 roku to również zasługa radnych. 
 
Radny Zbigniew Pawlak poruszył kwestię wykorzystania gruzu z prac rozbiórkowych przy szkole w 
Kowiesach. 
Pan Wójt przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zapytania  radni kierują na piśmie, a 
następnie wyjaśnił, że gruz został wbudowany w drogę na Chrzczonowicach od drogi serwisowej w 
kierunku posesji pani sołtys (był wniosek mieszkańców  o poprawę nawierzchni drogi). 
Potwierdziła to sołtys wsi. 
Radny zapytał ile firma przebudowująca budynek szkoły wzięła za wywóz  tego gruzu. 
Pan Wójt wyjaśnił, że gmina wykorzystała gruz i nic nie płaciła wykonawcy, 
 
Radny Zbigniew Pawlak następnie poruszył kwestię uszkodzonego masztu na samochodzie 
pożarniczym OSP w Woli Pękoszewskiej pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości. 
Pan Wójt przypomniał, że właścicielem samochodu jest OSP Wola Pękoszewska i do prezesa czy 
zarządu stowarzyszenia należy kierować zapytania dot. tej kwestii. 
Radny wskazał na konieczność objęcia ubezpieczeniem AC wszystkich nowych pojazdów 
pożarniczych.  
Przewodniczący Rady stwierdziła, że  zostanie to omówione na posiedzeniu stałych komisji rady. 
 
Radny Zbigniew Pawlak poruszył sprawę zawieranych umów zleceń przez GBP /radny chciał 
zestawienie umów zlecenia z 2017 r./ i zarobków dyrektora tej instytucji wykazywanych w 
oświadczeniu majątkowym. 
 
Radny Zbigniew Pawlak następnie zapytał ile będzie kosztowało pełnienie nadzoru inwestorskiego 
nad zadaniem rozbudowy budynku biblioteki. 
Pani Dyrektor wyjaśniła, że 5 tys. zł.  
 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał również o wykonanie drogi w Chrzczonowicach koło byłej przetwórni 
– jaki materiał wykorzystano. 
Pan Wójt poprosił radnego o złożenie zapytania w formie pisemnej a radny Janusz Brzeziński 
wskazał, że radny  Zbigniew Pawlak miał polecić taniego wykonawcę do wykonania tej drogi. 
Pan Wójt poinformował, że polecany wykonawca nie złożył stosownej oferty 
Radny Zbigniew Pawlak poruszył także kwestię przeciekającego dachu na remizie w Paplinie (nie 
wykonano jeszcze naprawy).  
 
Pani Przewodniczący przypomniała, że w dniu dzisiejszym na godzinę 15.00 zaplanowane jest 
spotkanie z podmiotem świadczącym mieszkańcom gminy usługi POZ.  
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Pan Wójt poinformował, że z uwagi na wysokie temperatury w okresie lipiec-sierpień urząd gminy 
będzie czynny od 7.00 do 15.00 (kasa od 8.00 do 15.00), ale będą pracownicy dyżurujący do godziny 
16.00.  
 
 
Pan Jacek Ossowicz przedstawił ofertę wyjazdu kolonijnego dla dzieci rolników w wieku 8-14 lat od 4 
do 14 sierpnia br. do Zakopanego organizowanego przez IR WŁ (koszt kolonii to ok. 450 zł + koszty 
dojazdu, zgłoszenia przyjmuje i udziela wszystkich informacji na temat wyjazdu dyrektor GBP w 
Kowiesach) i poinformował o wnioskach podjętych na Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego  przekazanych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi – o podjęcie działań  w 
sprawie zwiększenia zasiłku chorobowego dla rolników, wynoszącego od 9 lat 10 zł za dzień,  do 
poziomu co najmniej 50 zł za dzień i o podjęcie działań mających na celu przywrócenie dopłat ONW 
na terenie powiatu skierniewickiego. Pan Jacek Ossowicz zaapelował również o wzięcie udziału w 
wyborach do izb rolniczych 28 lipca br.  
 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr poinformował, że  w lipcu br. będzie przeprowadzana na 
terenie Gminy Kowiesy inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest – podmiot realizujący będzie 
się kontaktował z sołtysami poszczególnych miejscowości (sołtysi otrzymali informacje dot. terminu 
przeprowadzania inwentaryzacji na tablice ogłoszeń). 
 
Ad. 18 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie        
X Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 15.00 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


