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P R O T O K Ó Ł XIII/2019 
 

z XIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 września 2019 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina       13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina  14.20 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  15 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji uczestniczyli: pani 
Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, pan Krzysztof Kawczyński – 
Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska przy Krajowej Izbie Gospodarczej, pan Jacek 
Ossowicz – Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 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. 
  
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) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Kowiesy. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok.   
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2019-2022. 
10) Wolne wnioski i informacje. 
11) 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 XII Sesji Rady Gminy z 30 sierpnia 2019 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Ad. 5  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami.   
Wyjazdy i spotkania: 
1.  05.09.- Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny w Bełchatowie.  
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2. 10.09. – Nadleśnictwo Grójec. 
3. 14-15.09. – XLII Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw.  
4. 18-19.09. – XIX Kongres Gmin Wiejskich w Ossie. 
5. 23.09. – spotkanie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. 
6. 23.09. – spotkanie w PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Rejon Energetyczny Żyrardów. 
7. 27.09. – podpisanie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach umów o udzielenie dofinansowania 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na Przebudowę drogi gminnej nr 115151E relacji Wola 
Pękoszewska-Korabiewice i Rozbudowę drogi gminnej nr 115153E Lisna-Paplinek-Chrzczonowice.  
8. 27.09. – Gala XV Edycji Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego w Nieborowie.  

  
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1.  Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy 
Kowiesy. 
2. Zakończono nadbudowę i wymianę konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy.  
 
Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji.  
 
Pani Przewodniczący w tym miejscu poprosiła panią Ewę Wendrowską - radną Sejmiku Województwa 
Łódzkiego o zabranie głosu. 
Pan Wójt podziękował pani Ewie Wendrowskiej za całokształt dotychczasowej współpracy i życzył 
powodzenia w realizacji planów i zamierzeń. 
Pani Ewa Wendrowska zaprezentowała swoją osobę pod kątem pracy zawodowej i samorządowej, 
podziękowała władzom gminy za postawienie na pierwszym miejscu dobra dzieci i młodzieży poprzez 
zapewnienie im odpowiednich warunków edukacyjnych, zachęciła do korzystania z finansowania ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości oraz zadeklarowała chęć dalszej współpracy.   
 
Ad. 6 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Kowiesy. 

Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że  wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres do 15 lat dotyczy części nieruchomości 
rolnej - działki nr 27/1, obręb Kowiesy o pow. 2,34 ha. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia dot. przedmiotowej działki został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni  i 
tylko jedna osoba zainteresowana jest wydzierżawieniem ww. nieruchomości. 
 
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. 7 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 

Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w budynku Ośrodka Zdrowia Kowiesy 74 w lokalu 
nr 4 o pow. 37 m

2
  znajduje się Filia Urzędu Pocztowego Skierniewice 1. Dotychczasowy najemca 

zwrócił się z wnioskiem o możliwość zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 w celu 
kontynuacji świadczenia swoich usług, a uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość.  
 
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. 
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Ad. 8 
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 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie  
511.981 zł na sfinansowanie w 75 % przebudowy drogi relacji Wola Pękoszewska –Korabiewice,  

 subwencję oświatową w kwocie 74.706 zł na dofinansowanie podwyżek dla nauczycieli (54.706 zł) 
oraz doposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanej szkole (20.000 zł), 

 dotację z Budżetu Państwa na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu – 12.550 zł, 

 zwiększenie planowanych wpływów z opłat za wodę – 20.000 zł, z podatku od nieruchomości – 
24.540 zł, ze sprzedaży nieruchomości gminnych 9.155 zł, z innych opłat 2.550 zł. 

Ponadto dochody budżetu zmniejsza się w kwocie 295 zł tytułem zmniejszenia dotacji na realizację 
zadania Dobry Start. 
W związku z ww. zmianami deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 623.226 zł i wyniesie 2.810.000 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 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 
radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 
głosami. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2019-2022. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany WPF dotyczą wprowadzenia zmian  w przedsięwzięciach 
wieloletnich. Z zadania wodociągowego kwotę 30.000 zł przesuwa się na rok 2020, również z zadania 
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna - Paplinek - Chrzczonowice”  przesuwa się kwotę 
10.000  zł  na rok 2020 z łącznym limitem wydatków  w kwocie 1.200.000,00 zł. Ponadto dokonuje się 
zgodności wartości przyjętych w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej we wszystkich 
wymaganych elementach, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, według stanu budżetu na dzień 30 września 2019 r. , i tak: 

 dochody po zmianach na rok 2019 wynosić będą 13.531.664,37 zł, 

 wydatki po zmianach na rok 2019 wynosić będą 16.341.664,37 zł, 

 przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane są w kwocie 2.946.774 zł, 

 wolne środki z roku ubiegłego wynoszą 430.687,00 zł, 

 rozchody wynoszą 567.461,00 zł. 
Deficyt roku 2019 wyniesie 2.810.000,00 zł a jego pokrycie planowane jest z zaciągniętego kredytu. 
Kwota długu na koniec 2019 roku planowana jest w wysokości 6.236.544,92 zł a jego spłata 
zakładana jest do roku 2034. 
 
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. 10 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje: 
 
Pan Krzysztof Krawczyński: 
- przedstawił i omówił prezentację pn. Budowa efektywnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w kraju (priorytety UE w zakresie ochrony środowiska i efektywnego korzystania z 
zasobów problemy gminnej gospodarki odpadami w Polsce w 2018 roku, koszty gospodarowania 
odpadami w 2018 r. i przewidywany wzrost opłat w 2019 r., oczekiwany model finansowania 
gospodarki odpadami komunalnymi – finansowanie zbiórki selektywnej w ramach ROP, segregacja u 
źródła i korzystanie z PSZOK-ów, opłaty tylko za odpady resztkowe, dofinansowanie zbiórki opakowań 
przez producentów w ramach ROP – wykres porównawczy według frakcji dla Polski, Litwy, Czech i 
Portugalii, bariery systemowe dla rozwoju krajowej gospodarki odpadam, główne kierunki w odzysku i 
recyklingu w Polsce do 2020 roku, gospodarka w obiegu zamkniętym /dyrektywa PE z 2018 r. i 
wyzwania dla gmin/), 
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- wskazał, że  firma Feniks Recykling Sp. z o.o., która zamierza otworzyć działalność na terenie gminy 
Kowiesy stosuje rozwiązania bezpieczne dla środowiska naturalnego, jej metody działania 
charakteryzuje bardzo niska uciążliwość dla ludzi i środowiska naturalnego, firma stosuje system 
monitoringu oraz wykorzystuje innowacyjne technologie, nadmienił również o uprawnieniach Inspekcji 
Ochrony Środowiska i założeniach proponowanych rozwiązań w zakresie regulacji prawnych dot. 
uciążliwości zapachowych.  
Radny Janusz Brzeziński poinformował, że radni wizytowali zakład prowadzony przez firmę na 
terenie gminy Baranów i przyjrzeli się procesowi recyklingu, a obawy mieszkańców opierają się na 
nieprawdziwej informacji, że ma powstać spalarnia śmieci.  
 
Pan Wójt przekazał podziękowania za działania promocyjne podczas XLII Skierniewickiego Święta 
Kwiatów, Owoców i Warzyw dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Wylezin /na ręce radnego 
Janusza Brzezińskiego/ i dla firmy „STRZELSOK” /na ręce sołtys Paplinka/. Podziękowania dla 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kowiesy, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kowiesach i Piekarni 
„KULICCY” w Kowiesach zostaną przekazane w późniejszym terminie.  

 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przekazał sołtysom informacje o terminie zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych do wywieszenia na tablicach ogłoszeń. 
 
Pan Wójt poinformował, że protokoły z szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami gospodarczymi /przymrozi wiosenne i susza/ zostały zatwierdzone przez 
Wojewodę Łódzkiego i można je odbierać w pok. nr 3. 
 
Pan Jacek Ossowicz podziękował za oddanie na niego głosów w wyborach do Izb Rolniczych, 
wskazał, że w tej kadencji został wybrany Przewodniczącym Rady Powiatowej IRWŁ w Skierniewicach 
i wszedł w skład Zarządu IRWŁ, a następnie odpierając zarzuty jakie są kierowane pod jego adresem, 
że w minionej kadencji IRWŁ nie zainteresowała się kwestią likwidacji dopłat ONW na terenie gmin 
powiatu skierniewickiego, przytoczył treść pisma jaką Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych otrzymał 
w odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Zarząd IRWŁ w zakresie przywrócenia dopłat ONW na ww. 
obszarze – zmiana rozporządzenia regulującego kwestię dopłat ONW wynika z obowiązku 
dostosowania prawa krajowego do prawa unijnego, utrata statusu ONW typ nizinny w gminie Kowiesy 
jest wynikiem odejścia na poziomie unijnym od dotychczas stosowanej kombinacji kryteriów, w gminie 
Kowiesy obszarami NNW typ nizinny pozostają: Borszyce, Chełmce, Chojnata, Franciszków, Ulaski, 
Wólka Jeruzalska, natomiast Jeruzal został zakwalifikowany do nowej kategorii ONW typ specyficzny 
z uwagi na walory przyrodniczo-turystyczne.  
Radny Janusz Brzeziński podzielił się refleksją, że nie wypada by zarzut bezczynności stawiał 
swojemu koledze członek Rady Powiatowej IR WŁ w Skierniewicach z gminy Kowiesy. Radny wskazał 
również na czynny udział pana Jacka Osowicza w sesjach rady gminy, na których miał on możliwość 
przedstawiania szeregu spraw ważnych dla rolników i jego zaangażowanie w organizowanie 
wyjazdów kolonijnych dla dzieci rolników. 
 
Ad. 11 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie        
XIII Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.20 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


