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P R O T O K Ó Ł XII/2019 
 

z XII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 sierpnia  2019 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina  14.00 

 

Zakończenie Sesji godzina  14.45 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  12 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych, nieobecni byli: radny Bartłomiej Matysiak, radny Kamil Porada i 
radny Zbigniew Pawlak  - według załączonej listy obecności /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w 
sesji uczestniczyli: pani Halina Sikorska- Dyrektor GBP w Kowiesach, pan Marek Adamczyk – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 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 12 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  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok.  
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2019-2022. 
8) Wolne wnioski i informacje. 
9) Zamknięcie obrad.  

Nikt nie wniósł wniosku o zmianę porządku obrad. 
    
Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołu z X Sesji Rady Gminy z 24 czerwca 2019 r.  i XI Sesji Rady Gminy z 10 lipca 2019 r. Radni 
nie wnieśli żadnych uwag do treści protokołów. 
 
Przewodniczący Rady oddała głos panu Markowi Adamczykowi- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w 
Kowiesach, który w imieniu własnym, Wójta Gminy Kowiesy, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 
zaprosił radnych na uroczyste otwarcie zrealizowanych przez Gminę inwestycji – Rozbudowy i 
przebudowy Szkoły Podstawowej w Kowiesach i Budowy boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni 
okrężnej przy ww. szkole.  
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu wszystkich radnych podziękowała za zaproszenie. 
 
Pan Dyrektor opuścił obrady.  
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Przewodniczący przeszła do kolejnego punktu obrad. 
 
Ad. 5  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami.  
  
Wyjazdy i spotkania: 
1. 26.06. -  spotkanie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w sprawie Funduszu Dróg 
Samorządowych. 
2. 26.06. – Walne Zebranie Członków LGD „Kraina Rawki” w Cielądzu. 
3. 05.07. – spotkanie z panem Grzegorzem Wojciechowskim - Wicemarszałkiem Województwa 
Łódzkiego. 
4. 13.08. – spotkanie w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych w Wydz. Rolnictwa i Transportu 
ŁUW w Łodzi. 
5. 18.08. – Dożynki Powiatu Skierniewickiego w Słupi. 
6. 21.08. – spotkanie z p. C. Dzierżkiem – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury.  
7. 28.08. – aplikacja wniosku o dofinansowanie III etapu przebudowy drogi Lisna-Paplinek –
Chrzczonowice (2,4 km) ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  
8. 30.08. -  podpisanie aktu notarialnego. 

  
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. Zbliżamy się do zakończenia  prac w obrębie dachu budynku Urzędu Gminy Kowiesy. Konstrukcja i 
pokrycie zostały już wykonane, w przyszłym tygodniu dokończona zostanie elewacja na wysokości 
gzymsu i rozpocznie się zabudowa pomieszczeń archiwum zakładowego. 
2. Rozpoczął się montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących 
do gminy. Do końca tygodnia zostanie zakończona instalacja na budynku świetlicy w Woli 
Pękoszewskiej, na początek przyszłego tygodnia planowane są prace na budynkach OSP w Jeruzalu i 
Turowej Woli.  
3. Złożony został wniosek o dofinansowanie III etapu przebudowy drogi Lisna-Paplinek–
Chrzczonowice ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 
4. W dniu wczorajszym do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzii został złożony wniosek o przyznanie 
pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW na lata 2014-2020 – na 
zadanie budowy sieci wodociągowej (całość projektowanego odcinka). 
5. Dokonano odbioru budynku szkoły w Kowiesach – czekamy na pozwolenie na użytkowanie. 
6. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację przebudowy drogi  gminnej Wola Pękoszewska- Korabiewice (1,5 km). Najniższa cena 
ofertowa to 675 tys. zł, przy kwocie kosztorysowej 915 tys. zł. Inwestycja realizowana będzie z 
dofinansowaniem z Lasów Państwowych – 400 tys. zł. 
7. W dniu 28.06.2019r został przeprowadzony I ustny nieograniczony przetarg na zbycie zabudowanej 
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 429/2 o pow. 0,1001 ha, obręb Jeruzal. Cena 19 900 zł  
brutto, akt został podpisany 26.07.2019 r.  
8. W dniu 26.07.2019 r. został przeprowadzony II ustny nieograniczony przetarg na zbycie 
niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5 i 
275/8, obręb Jeruzal. Przetarg dla działki nr 275/8 o pow. 1600 m

2
 zakończył się wynikiem 

pozytywnym, gdyż wyłoniono nabywcę. Cena 45 680 zł netto (56 186,40 zł brutto). Akt notarialny 
został podpisany w dniu dzisiejszym. 
9. Zakończono szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanymi przymrozkami 
wiosennymi, łącznie przyjęto 350 wniosków, straty oszacowano na ponad 20 mln złotych, obecnie 
wszystkie wnioski zostały przekazane do Wojewody Łódzkiego celem weryfikacji i potwierdzenia 
wystąpienia szkód. 
10. Trawa szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w związku z suszą, szacowane są głównie 
zboża, warzywa i rośliny strączkowe, w zależności od rodzaju gleb, łącznie przyjęto ok. 70 wniosków. 

 
Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji.  
 
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy  na 2019 

rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, że do dochodów budżetu przyjmuje się: 

 dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie USC - 2.434 zł, 

 dotację na przygotowanie Wyborów do Sejmu i Senatu – 9.784 zł, 
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 dotację z tytułu pomocy finansowej z Województwa Łódzkiego w kwocie 17.753 zł z 
przeznaczeniem dla OSP w Jeruzalu na zakup sprzętu, 

 dotację na świadczenia  „Dobry start”  (300 zł wyprawki na ucznia) – 26.527 zł, 

 dotację z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu 
sołeckiego w roku 2018 r (28,5%) - 80.542,57 zł, 

 zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości -7.774 zł. 
Zmniejszeniu ulega natomiast plan dotacji na świadczenia 500+ w wysokości 198.431 zł i zasiłki stałe 
w kwocie 11.979 zł. Do wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie przebudowy drogi w Woli 
Pękoszewskiej w związku z zakwalifikowaniem tego zadania do dofinansowania ze środków 
zewnętrznych – 700.000 zł oraz rozbudowę gminnego archiwum - 50.000 zł. 
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 12 
radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2019-2022. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że  z uwagi na fakt, iż zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E 
Lisna - Paplinek - Chrzczonowice” zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych do realizacji na rok 2020 ustala się łączny limit wydatków ze środków własnych 
na to zadanie w roku 2020 w kwocie 1.200.000,00 zł.  Kwota długu na koniec 2019 roku planowana 
jest w wysokości 6.859.770,92 zł (co stanowi 50% wysokości budżetu) a jego spłata zakładana jest do 
roku 2034. W roku 2020 planuje się zaciągnąć 1.300.000,00 zł kredytu, wobec czego dług na koniec 
2020 roku wyniesie 7.554.457 zł tj. 60% wysokości budżetu. 
Pan Wójt nadmienił, że przedmiotowe zadanie zostało umieszczone na liście zadań gminnych i 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie udzielone po zatwierdzeniu listy przez 
Prezesa Rady Ministrów. Na kolejny etap zadania aplikowaliśmy wniosek w zakończonym właśnie 
naborze.  
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 12 
radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przypomniał sołtysom o terminie składania wniosków o 
uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego – do 
30 września i o konieczności ustalenia w porozumieniu z panem Wójtem terminów zebrań.   
 
Pan Wójt przekazał sołtysom sołectw: Borszyce-Wola Pękoszewska, Turowa Wola oraz Paplina  
„Granty sołeckie” przyznane przez samorząd wojewódzki na realizację projektów lokalnych, a 
następnie wręczył pisemne podziękowania dla radnej Dominiki Błądek, radnej Urszuli Ziarkowskiej i 
sołtysa sołectwa Kowiesy-Wymysłów Kazimierza Okrasy za zaangażowanie w działania promocyjne 
podczas uroczystości Dożynek Powiatu Skierniewickiego.   
 
Sołtys Chojnatki zwrócił uwagę, że realizowana przez PKP PLK zmiana nawierzchni drogi 
technologicznej w Chojnatce przy CMK nie odpowiada szerokości zdemontowanych płyt betonowych 
– droga obecnie ma szerokość 3 m. 
Pan Wójt wyjaśnił, że część nawierzchni płytowej była położona na gruntach stanowiących własność 
Lasów Państwowych. Przebudowana nawierzchnia mieści się w szerokości pasa drogowego, 
przewidziano też mijanki. 
Sołtys zwrócił uwagę, że mieszkańcy jego sołectwa należący do grupy producenckiej w Kowiesach 
mają problem z przejazdem wskazaną drogą samochodami z owocami, nadmienił również, że gdy 
były prowadzone rozmowy z koleją w kwestii zamknięcia przejazdu kolejowego w Chojnatce  zostało 
podpisane porozumienie dot. wzajemnych zobowiązań. Niestety urząd nie dysponuje tym 
dokumentem. 
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Pan Wójt wskazał, że radne Barbara Kowalska i Dorota Powązka wielokrotnie sygnalizowały problem 
stanu nawierzchni przedmiotowej drogi, były podejmowane też działania interwencyjne (straż wycinała 
wystające z płyt metalowe pręty). W chwili kiedy dowiedzieliśmy się, że do 2020 roku zostaną 
przebudowane drogi technologiczne przy CMK  radni zostali o tym poinformowani. Uwzględniono 
nasze potrzeby i prace rozpoczęto na odcinkach dróg technologicznych od Białej Rawskiej do 
Chojnaty. Odcinek do Franciszkowa planowany jest na kolejny etap.  
 
Radna Dominika Błądek poinformowała o inicjatywie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w 
Kowiesach polegającej na zbiórce środków finansowych na doposażenie placówki i o tym, że radni 
zdecydowali przekazać diety z dzisiejszego posiedzenia na ten cel. Jeżeli panie i panowie sołtysi mają 
takie życzenie to również mogą  przyłączyć się do zbiórki przekazując swoje diety.  
 
Radna Dorota Powązka powróciła do kwestii porozumienia, o którym mówił sołtys Chojnatki i 
wskazała, że pracownicy urzędu próbowali dotrzeć do tego dokumentu. W zasobie dokumentacji 
urzędowej nie udało się go odnaleźć.  
Radny Cezary Żukowski wskazał na fakt, że takie porozumienie zostało zawarte.   
Sołtys  Chojnatki nadmienił, że w zamian za zamknięcie przejazdu mieszkańcy mieli zagwarantowane, 
że droga technologiczna będzie poszerzona i wzmocniona. 
Radna Barbara Kowalska przypomniała, że sprawa odszukania porozumienia była wielokrotnie 
poruszana. 
Radny Cezary Żukowski poinformował, że z mieszkańcami nie konsultowano kwestii dotyczących 
dróg – były to ustalenia między organami władz.  
 
Ad. 9 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie        
XII Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.45 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


