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P R O T O K Ó Ł XI/2019 
 

z XI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 10 lipca  2019 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  9,00 

 

Zakończenie Sesji godzina 9.30 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  12   
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych, nieobecni byli: radna Kinga Bośka, radna Barbara Kowalska, 
radna Dorota Powązka, według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 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 12 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok.  

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2019-2022. 

6) Zamknięcie obrad.  

 
Nikt nie wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad. 
 
Ad.4 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że  w dochodach przyjmuje się dotację celową z budżetu państwa na zakup 
podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół w kwocie 25.943,00 zł, natomiast w wydatkach 
inwestycyjnych: 
1) zmniejszono wydatki w roku 2019 r. na wodociągowanie o kwotę 470 tys. zł; 
W tym miejscu pani Skarbnik wskazała, że nie ma możliwości uzyskania z WFOŚiGW w Łodzi 
pożyczki na to zadanie (dwa odcinki sieci w Kowiesach i Franciszkowie do realizacji w roku bieżącym) 
ale Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW na lata 2014-2020 (nabór wniosków do 29 sierpnia 
br.), dla zwiększenia punktacji konieczne jest rozszerzenie zakresu zadania o budowę oczyszczalni 
ścieków dla budynków administracyjnych gminy (urząd, GOPS), a dla realizacji zamówienia 
publicznego udzielanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budżecie trzeba przewidzieć środki na 
wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (koszt ok. 8 tys. zł). 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zauważył, że w przypadku nieotrzymania pomocy 
ryzykujemy te 8 tys. zł i zapytał o wysokość możliwego dofinansowania. 
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Pani Skarbnik wskazała, że pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji części 
kosztów kwalifikowalnych w wysokości 63,63% tych kosztów  do wysokości limitu, który w okresie 
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 2 mln zł na beneficjenta. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o wysokość kredytu jaki gmina będzie musiała zaciągnąć na 
wodociągowanie. 
Pan Wójt wskazał, że jest to zadanie długoterminowe (trzyletni okres realizacji) a możliwości 
kredytowe gminy są uzależnione m.in. od pozyskania dotacji na realizowane przedsięwzięcie 
przebudowy szkoły. 
Radny ponownie zapytał o wysokość możliwego do zaciągnięcia kredytu na to zadanie w okresie 3 lat. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że na ten rok na wodociągowanie mamy zaplanowany kredyt w wysokości 
0,5 mln zł, który zostanie przeniesiony na rok przyszły a rozłożenie spłat na lat 15 spowoduje, że za 
trzy lata sytuacja finansowa będzie inna (zmiana wskaźników). 
Radny zauważył, że przez kolejne 3 lata gmina będzie musiała finansować utrzymanie szkoły w 
Jeruzalu – 440 tys. zł rocznie (nie wszyscy uczniowie pomieszczą się w budynku szkoły w 
Kowiesach). 
Pan Wójt zaznaczył, że wybudowanie nowego żłobka czy przedszkola w miastach to koszt rzędu 9 
mln zł, a realizacja naszej inwestycji rozbudowy i przebudowy budynku szkoły w Kowiesach to koszt 
7,5 mln zł (w tym pozyskane dotacje) i przypomniał, że radny nie optował za zwiększeniem ilości sal 
lekcyjnych w dobudowanej części szkoły. 
Radny Zbigniew Pawlak wskazał, że nikt nie pytał radnych ile ma być sal lekcyjnych. 
Radny Mieczysław Trukawka zapytał o wysokość dotacji do przebudowy szkoły, o jaką wnioskowano 
w tym roku. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jest to kwota 1mln 175 tys. zł. 
Radny Zbigniew Pawlak zapytał o realizację drogi w kierunku Niemieryczewa (jest zrobiony projekt, 
mieliśmy dostać dofinansowanie od Lasów Państwowych). 
Pan Wójt wyjaśnił, że czekamy na decyzję w kwestii dofinansowania. 
Przewodniczący Rady zauważyła, że Skarbnik Gminy jest osobą kompetentną, dysponującą wiedzą 
fachową w zakresie finansów. 
Radny Janusz Brzeziński zwrócił uwagę na fakt, że radny Zbigniew Pawlak neguje wszystkie 
realizowane przedsięwzięcia (szkoła, biblioteka), przy założeniu radnego by nie zaciągać zobowiązań  
w gminie nie byłoby inwestycji. 
Radny Zbigniew Pawlak stwierdził, że nie ma po co robić wodociągu bo mieszkańcy kradną wodę 
(bardzo duże straty finansowe z tego powodu) i zauważył, że będzie realizowane wodociągowanie a 
nie wykonano drogi w Lisnej- zniszczona nawierzchnia. 
Pan Wójt wskazał, że ubiegamy się o dofinansowanie do przebudowy ww. drogi z Funduszu Dróg 
Samorządowych i czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie, przypomniał również, że otrzymaliśmy 
dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 24.629,00 zł z przeznaczeniem na 
modernizację odcinka drogi w Lisnej ale z uwagi na kwotę dofinansowania nie doszło do podpisania 
umowy (podobną wysokość dofinansowania na zadania drogowe przyznano Gminie Rzeczyca i 
Gminie Nowy Kawęczyn i tutaj również odstąpiono od podpisania umów dotacyjnych).  
Radny stwierdził, że nawet przy otrzymaniu dofinansowania droga będzie  realizowana z kredytu. 
Pani Skarbnik wskazała, że w przypadku zadania wodociągowania muszą zostać zaktualizowane 
kosztorysy i zweryfikowana długość odcinka do realizacji.   
Pan Wójt odniósł się do rozważań radnego Zbigniewa Pawlak w przedmiocie dróg i stwierdził, że 
gdyby gmina nie udzieliła dotacji powiatowi na realizację drogi przez Paplin nie była by ona wykonana. 
Radny Zbigniew Pawlak stwierdził, że za te 400 tys. zł wykonano by część drogi w Lisnej. 
 
2) zwiększono planowane wydatki na nadbudowę i wymianę konstrukcji dachu na budynku urzędu 
gminy o kwotę 100 tys. zł (w budżecie było zaplanowane na to zadanie 120 tys. zł, kosztorys opiewa 
na kwotę 227 tys. zł, oferent złożył ofertę na kwotę ponad 205 tys. zł). 
Radny Marek Szelążek zapytał ilu oferentów przystąpiło do przetargu. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wadium wpłaciły 2 podmioty ale do przetargu przystąpiła tylko 1 firma.  
Radny Zbigniew Pawlak zapytał czy to zadanie będzie  realizowane z kredytu. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że 100 tys. zł będzie pochodziło z kredytu a 120  tys. zł to środki z dochodów 
własnych gminy (podatek od nieruchomości).  
Pan Wójt przypomniał, że wymiana dachu jest podyktowana budową instalacji fotowoltaicznej 
(uzyskaliśmy dotację na to zadanie z WFOŚiGW w Łodzi). 
Radny Zbigniew Pawlak stwierdził, że panele fotowoltaiczne mogą być montowane na podłożu na 
rusztowaniach.  
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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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
11 radnych,  od głosu się  wstrzymał 1 radny, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 11 
głosami. 
 
Ad. 5 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2019-2022. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że dostosowuje się wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w 
budżecie gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach według stanu budżetu na dzień 10 
lipca 2019 r. oraz w przedsięwzięciach wieloletnich dokonuje się zmiany realizacji zadania 
wodociągowania gminy i rozszerza zakres zadania o budowę oczyszczalni dla budynków 
administracyjnych gminy. 
 
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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 
radnych,  od głosu się  wstrzymał 1 radny, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 11 
głosami. 
 
Ad. 6 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie XI 
Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 9.30. 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


