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P R O T O K Ó Ł XV/2019 
 

z XV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia  2019 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina           9.00 

 

Zakończenie Sesji godzina  11.00 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  12 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych, nieobecni byli: radny Zbigniew Pawlak, radny Kamil Porada i 
radny Cezary Żukowski  /załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji uczestniczyli:  pan Jacek 
Ossowicz – IR WŁ 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 protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kowiesy 

na 2020 rok. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowiesy na lata 2016-2021. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 2020. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu skierniewickiego. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 
realizację zadania inwestycyjnego. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. 
14) Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2020-

2023. 
15) Wolne wnioski i informacje. 
16) Zamknięcie obrad.  

 
Z wnioskiem o zmianę  porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o wprowadzenie po punkcie 
15  następujących punktów: 
„16) Podjęcie uchwały w sprawie petycji. 
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17) Podjęcie uchwały w sprawie petycji. 
18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kowiesy. ‘’ 
 
Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. Głosowanie przeprowadzono za 
pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. 
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, 12 radnych głosowało za przyjęciem wniosku o 
zmianę porządku, nikt nie głosował przeciw.  Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 12 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) Omówienie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kowiesy 

na 2020 rok. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowiesy na lata 2016-2021. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 2020. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu skierniewickiego. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 
realizację zadania inwestycyjnego. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. 
14) Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2020-

2023. 
15) Podjęcie uchwały w sprawie  petycji. 
16) Podjęcie uchwały w sprawie  petycji. 
17) Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kowiesy. 
18) Wolne wnioski i informacje. 
19) Zamknięcie obrad.  

 
    
Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołu z XIV Sesji Rady Gminy z 28 listopada  2019 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Ad. 5  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami.   
Wyjazdy i spotkania: 

1. 02.12. -  spotkanie robocze dot. sporu z WFOŚi GW w Łodzi.  
2. 04.12. – rozprawa sądowa z pozwu gminy przeciwko WFOŚi GW w Łodzi (sąd skierował 

strony do mediacji). 
3. 12-13.12. – podpisanie aktów notarialnych. 
4. 16-20.12. – cykl spotkań wigilijnych w instytucjach publicznych 

  
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 

1. W związku z uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie zadania budowy wodociągu możemy 
powoli przygotowywać się do ogłoszenia procedury przetargowej na to zadanie. 

2. Zakończono odbiory budynku GBP w Kowiesach (sanepid, straż, nadzór budowlany).  
3. Złożono wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do zgłoszenia wykonania szamba przy 

strażnicy OSP w Lisnej (realizacja I kwartał 2020 r.). 
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4. W dniach 12 i 13.12.  podpisano akty notarialne dot. służebności przesyłu z właścicielami 
nieruchomości, przez które będzie przebiegała sieć wodociągowa (4akty) oraz akt notarialny 
dot. ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr 216 i 235/5, obręb Nowym Wylezin, 
stanowiących własność Gminy Kowiesy. 

  
Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji.  
 
Pani Przewodniczący poprosiła o zabranie głosu pana Jacka Ossowicza, który przedstawił 
propozycję 10- dniowego wyjazdu kolonijnego w dniu 11.01..2020 r. do Zakopanego dla dzieci 
rolników w wieku 8- 16 lat –  390 zł + koszt dojazdu, wnioski i wszelkie informacje w GBP w 
Kowiesach.   
  
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie z § 41 Statutu Gminy Kowiesy rada 
uchwala plan pracy Komisji rewizyjnej na rok kalendarzowy w IV kwartale roku poprzedzającego. 
§ 42 cyt. statutu stanowi, że w pierwszym kwartale roku kalendarzowego przewodniczący komisji 
składa na sesji Rady sprawozdanie z jej działalności za rok poprzedni. Komisja Rewizyjna na 
posiedzeniu 21 listopada 2019 r. opracowała plan pracy na rok 2020, w którym ujęła  
przeprowadzenie kontroli wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku 
Szkoły Podstawowej w Kowiesach” w I półroczu 2020 r. oraz przeprowadzenie kontroli wydatków 
poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115151 E relacji Wola Pękoszewska- 
Korabiewice” w II półroczu 2019 r.  Kontrole sprawdzające w zakresie przeprowadzonych kontroli  
zaplanowano na cały rok. Ponadto w planie ujęto działania wynikające z ustawy o samorządzie 
gminnym czyli  ocenę wykonania budżetu po zakończeniu roku budżetowego i wystąpienie 
z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi oraz ocenę 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku. 
   
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 zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 
Kowiesy na 2019 rok. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Gminy 
Kowiesy przewodniczący stałej komisji rady przedstawia radzie w IV-tym kwartale  ramowy plan pracy 
na następny rok kalendarzowy a po zakończeniu roku kalendarzowego, przewodniczący stałej komisji  
przedstawia radzie sprawozdanie z działalności komisji. Członkowie obu komisji zaproponowali, żeby 
plany pracy Komisji Budżetu, Finansów i Oświaty oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego obejmowały: 
1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach z zakresu przedmiotu dziania komisji przed sesjami rady 
gminy. 
2. Analizę i opiniowanie wniosków oraz sprawozdań w sprawach z zakresu przedmiotu działania 
komisji składanych w trakcie roku. 
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu pracy komisji za 2020 r. w IV kwartale 2020 r. 
4. Opracowanie planu pracy na 2021 r. w IV kwartale 2020 r. 
 
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 podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowiesy na lata 2016-2021. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zmiany w Wieloletnim Programie 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowiesy na lata 2016-2021 polegają na włączeniu 
do zasobu lokalu socjalnego nr 3 zlokalizowanego pod adresem Wędrogów 28, w związku ze zmianą 
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sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia mieszkalne. Zaktualizowano 
również zakres planowanych remontów i modernizacji w prognozowanym okresie oraz dostosowano 
treść programu do zmian wprowadzonych  ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o 
finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 
 
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. 9  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 
2020. Omówienia projektu dokonała p. Janina Powązka- Inspektor UG, która przedstawiła podstawy 
tworzenia programu oraz jego treść (diagnoza sytuacyjna, cele programu, metody realizacji, 
sprawozdawczość, finansowanie) . 
 
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. 10  
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 subwencję oświatową w kwocie 
20.000,00 zł na doposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanej szkole oraz kwotę 1.660,00 zł na 
realizację projektu Kompetencje cyfrowe mieszkańców. Zmniejsza się natomiast planowane wpływy z 
udziałów w podatkach skarbowych o kwotę 20.000,000 zł. W wydatkach dokonuje się przesunięć w 
udzielanych dotacjach na przedszkola w łącznej kwocie 21.000,00 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. 11  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci 
zamieszkałych na terenie gmin powiatu skierniewickiego.  
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że powiat Skierniewicki zatrudnia dziecięcych 
lekarzy psychiatrów, z pomocy których korzystają dzieci z gminy Kowiesy. Z uwagi na to konieczne 
jest częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia tych specjalistów. W związku z czym zasadne jest 
podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej.  Wysokość dotacji 
to 2.520,00 zł, tak jak w tym roku.  
Pani Przewodniczący dodała, że z porad specjalisty korzysta bardzo dużo dzieci, lekarz przyjmuje w 
poradni  raz w tygodniu i korzystający z porad nie muszą na wizytę terapeutyczną jeździć do Łodzi.  
 
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. 
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Ad. 12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na realizację zadania inwestycyjnego. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr 
wyjaśnił, że droga powiatowa Nr 1321E relacji Kowiesy – Zakrzew, przewidziana w planie 
inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na 2020 r., stanowi ważny ciąg 
komunikacyjny. Kwotę dotacji określono przez wskazanie jej wysokości maksymalnej, czyli do 500 tys. 
zł. 
Pan Wójt wskazał na udział gminy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, na 
powszechną praktykę partycypowania gmin w realizacji zadań drogowych powiatu oraz na to, że 
powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie do realizacji przedmiotowej drogi w roku 2020 ze środków 
budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na 
budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
 
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. 13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na  rok  2020. 
Omówienia ogólnych danych dot. planowanych dochodów i wydatków gminy, planowanych wydatków 
w najważniejszych działach, planowanych rozchodów i przychodów dokonała pani Skarbnik.  
 
Dochody ogółem zaplanowano na 2020 rok w wysokości 14.605.828,00 zł, z czego 35%  to dochody 
własne, na które składają się: min.  wpływy z podatków lokalnych i  opłat , wpływy z usług  w tym ze 
sprzedaży wody, a największym źródłem dochodów własnych jest  udział gminy we wpływach z 
podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.131.217,00 zł (tj. 40% dochodów własnych). 
Dotacje  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami a także na realizację zadań własnych, które są dofinansowywane z budżetu państwa ( w 
tym utrzymanie urzędu stanu cywilnego, realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej  i z zakresu 
wsparcia rodziny – świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, program :Dobry start”)  
stanowią 37%. Subwencje stanowią 28% -  4.067.001,00 zł, z tego: część wyrównawcza 1.729.336,00 
zł i część oświatowa 2.337.665,00 zł. 
  
Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano w wysokości 16.604.168,00 zł, z czego wydatki 
bieżące (79%) to 13.099.121,00 zł, wydatki majątkowe (21%) -  3.505.047,00 zł , w tym dotacja dla 
Powiatu Skierniewickiego na dofinansowanie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1321E 
relacji Kowiesy – Zakrzew – 500.000,00 zł. 
 

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki gminy: 

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   2.212.180,00 zł. 
Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2.200.000,00 zł (zadanie wodociągowe) oraz wydatki 
bieżące w kwocie 12.180,00 zł, w tym na składki na rzecz Izb Rolniczych wynoszące 2% od 
uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. 
Dział 400 -  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ  
200.000,00 zł 
Zaplanowane środki są przeznaczone na obsługę dostarczania wody. 
Dział  600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  1.690.713,00 zł 
Środki  zaplanowano na: 
1)  wydatki inwestycyjne – 1.199.499,00 zł ( w tym dotacja dla powiatu oraz zadanie przebudowy drogi 
Lisna-Paplinek-Chrzczonowice), 
2) wydatki bieżące w kwocie 491.214,00 zł, z przeznaczeniem m.in.  na remonty dróg realizowane w 
ramach Funduszu Sołeckiego  - 185.891,00 zł.  
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  260.852,00  zł 
Zaplanowano wydatki związane z : 
1) wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 15.548,00 zł (utwardzenie terenu kostka brukową przy 
budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie ze środków funduszu sołeckiego), 
2) wydatkami bieżącymi  w kwocie 245.304,00 zł w tym na utrzymanie nieruchomości gminnych. 
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 68.500,00 zł 
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Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzenia urbanisty za wydawanie opinii o warunkach zabudowy 
oraz zakupu systemu GIS do publikacji danych przestrzennych, automatycznego generowania 
wypisów i wyrysów z MPZP , prowadzenia ewidencji miejscowości i adresów. 
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA  1.976.434,00 zł 
W tym dziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące,  w tym na: 
- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. USC – 105.158,00 zł,   
 - działalność Rady Gminy - 64.000,00 zł, 
 - funkcjonowanie urzędu gminy – 1.432.000,00 zł, w tym remont budynku Urzędu Gminy (remont I 
piętra budynku) – 100.000,00 zł, 
- promocję gminy 20.000,00 zł , w tym wydawanie bezpłatnego kwartalnika ,, Nasza Gmina  
Kowiesy”, 
 - obsługę jednostek samorządu terytorialnego, która dotyczy wydatków Gminnego Zespołu Oświaty -   
248.526,00 zł   
- pozostałą działalność 116.750,00 zł, w tym: 
składki członkowskie gminy - 34.000,00 zł (dla Stowarzyszenia LGD ,,Kraina Rawki” – 30.000,00 zł 
pozostała kwota dla Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, 
wydatki związane z poborem podatków 40.000,00 zł (inkaso dla sołtysów),   
diety sołtysów za udział w Sesji Rady Gminy – 25.000,00 zł. 
Dział 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 173.520,00 zł, w 
tym: 
- zakup paliwa dla policji działającej na terenie gminy Kowiesy 3.500,00 zł, 
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Kowiesy 126.520,00 zł, w kwocie tej uwzględniono 
wydatki na malowanie strażnicy OSP Paplin – 10.000,00 zł, 
- rezerwa celowa w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym.  
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  130.000,00 zł 
Zaplanowano środki na obsługę zadłużenia gminy (spłatę odsetek od kredytów i pożyczek). 
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 20.000,00 zł 
W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną. 
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  3.535.427,00 zł, w tym:  
Szkoły Podstawowe 
Wydatki Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach - 1.865.032,00 zł natomiast 
wydatki Szkoły Podstawowej im. ppor. pilota Mariana Bełca w Jeruzalu to kwota 851.216,00 zł. 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 157.065,00 zł. 
Przedszkola 
Zaplanowano kwotę 80.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji z związku z uczęszczaniem dzieci z 
terenu gminy Kowiesy do przedszkoli w innych gminach. 
Zespoły Wychowania Przedszkolnego 
Zaplanowano dotację dla dwóch istniejących ZWP w Turowej Woli i Jeruzalu w wysokości 129.600,00 
zł .  
Dowożenie uczniów do szkół 
Zaplanowana kwota na usługę dowozu uczniów do szkół wynosi 248.850,00 zł. 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Plan środków na to zadanie  wynosi 12.143,00 zł.  
Stołówki szkolne 
Plan wydatków na stołówkę szkolną wynosi 124.271,00 zł.   
Pozostała działalność 
Zaplanowana kwota w wysokości 50.250,00 zł obejmuje środki na wkład własny przy składaniu 
wniosków na realizację projektów edukacyjnych w wysokości 11.000,00 zł oraz środki na odpis ZFŚS 
dla nauczycieli emerytów w wysokości 39.250,00 zł.   
Planowana subwencja na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 2.337.665,00 zł,  dotacja na 
przedszkola 81.909,00 zł, natomiast 1.115.853,00 zł - to środki własne budżetu gminy jakimi 
dofinansowane są zadania bieżące oświaty (tj. 32 % wydatków bieżących na oświatę). 
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 50.000,00 zł 
Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.000,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację programu zwalczania narkomani. 
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 554.805,00 zł  
Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które obejmują m.in.: 
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zasiłki okresowe , zasiłki celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej,  koszty związane z zatrudnieniem opiekunki, pomoc w zakresie dożywiania. 
Planowane  dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynoszą 122.275,00 zł, 
natomiast kwota w wysokości  432.530,00 zł, to środki własne budżetu gminy (tj. 78 % wydatków 
bieżących na pomoc społeczną). 
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.520,00 zł 
Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne 
Planowane wydatki w kwocie 2.520,00 zł. dotyczyły będą dotacji przekazywanej Powiatowi 
Skierniewickiemu za zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry, z których korzystają 
dzieci będące mieszkańcami gminy Kowiesy.  
Pomoc materialna dla uczniów 
Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych o 
charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 5.000,00 zł (kwota ta stanowi zabezpieczenie wkładu 
własnego w wysokości 20% kosztów realizacji tego zadania), oraz na stypendia dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych również w wysokości 5.000,00 zł. 
Dział 855 – RODZINA 4.802.959,00 zł  
Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które obejmują m.in.: 
świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia „Dobry Start” 
zatrudnienie asystenta rodziny, opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty 
przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych..  
Planowane  dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny wynoszą 4.707.759,00 zł, 
natomiast kwota 95.200,00 zł, to środki własne budżetu gminy ( tj. 2% wydatków bieżących na 
wspieranie rodziny).                                                                                                                                                                                          
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  566.000,00 zł 
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na: 
-  wydatki inwestycyjne – 90.000,00 zł (budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie), 
-  wydatki bieżące: 
gospodarka odpadami – 280.000,00 zł,   
oczyszczanie gminy – 27.000,00 zł, w tym realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 
oświetlenie ulic, placów i dróg – 244.000,00 zł, w tym koszty zakupu energii                          
pozostała działalność – 15.000,00 zł, w tym  udział własny w realizacji zadania odbioru azbestu oraz 
przeprowadzenie konkursu pn. ,,Czyste sołectwo”. 
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 290.000,00 zł 
W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie biblioteki gminnej w Kowiesach oraz filii w Woli 
Pękoszewskiej poprzez dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej . 
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA  35.000,00 zł 
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki z przeznaczeniem na 
dotacje na realizację zadań z tego zakresu w kwocie 25.000 zł. 
Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł na wkład własny przy składaniu wniosku na 
realizację projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”. 
 
Rozchody budżetu 2020 roku zaplanowano w  kwocie 595.313,00 zł – spłaty pożyczek i kredytów z 
lat ubiegłych. 
W 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 2.595.313,00 zł na sfinansowanie deficytu 
budżetu roku 2020, na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków z UE, na spłatę 
pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia  i na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i 
kredytów z lat ubiegłych  (w przypadku gdy po rozliczeniu  budżetu za rok 2019 zostaną wolne środki 
kwota do zaciągnięcia na spłatę rat kredytów i pożyczek będzie o nie pomniejszona). 
 
Przewodniczący Rady zapoznała obecnych z uchwałą nr III/271/2019 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu 
Gminy Kowiesy na 2020 rok.   
 
Radni nie mieli żadnych 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. 
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Ad. 14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na 
lata 2020-2023. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę 
prognozowania finansowego gminy do 2035 roku..  Założenia główne są takie, że dochody i wydatki 
będą rokrocznie rosły w granicach 1 – 2 do 3% , wydatki inwestycyjne będą realizowane w ramach 
posiadanych środków z wykorzystaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.   W przyjętej w WPF 
wysokości dochodów majątkowych na 2020 rok uwzględniono dotację z Funduszu Dróg 
Samorządowych na realizację zadania przebudowy drogi Lisna-Paplinek-Chrzczonowice., a w latach 
2021-2022 ujęto dotację ze środków UE  z PROW na zadanie budowy sieci wodociągowej. (w 2021 r. 
w kwocie 1.057.565,00 zł,  w 2022 r. w kwocie 942.223,00 zł). To zadanie inwestycyjne zostało ujęte 
w wykazie przedsięwzięć  (realizacja w 2020 i 2021 roku).  Ponieważ zmieniły się na niekorzyść dla 
gmin  przepisy ustawy o VAT (od stycznia 2017 r. Gmina nie może odliczyć 100% podatku VAT od 
wydatków bieżących jak i inwestycji wodociągowych a jedynie w wysokości wyliczonego 
prewspółczynnika na dany rok – dla roku 2019 wynosi on 7%), Wójt Gminy zawarł umowę z kancelarią 
prawną na usługę w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT przez Gminę Kowiesy w 
zakresie inwestycji i kosztów bieżących związanych z siecią wodno-kanalizacyjną ( pomoc w zakresie 
uzyskania podatku VAT w większej wysokości, poprzez wystąpienia interpretacyjne do organów 
podatkowych). Istnieje tez możliwość pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na 
sfinansowanie krajowego wkładu własnego na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej  
(pożyczko-dotacja, 30% kwoty wkładu własnego). Dług gminy na koniec 2020 roku planowany jest w 
wysokości 8.220.244,92 zł. Kwota ta rozłożona jest do spłaty w WPF do roku 2035. Wydatki 
inwestycyjne planowane w WPF od roku 2022 są ograniczone z uwagi na konieczność spłaty 
zadłużenia. 
 
Przewodniczący Rady zapoznała obecnych z uchwałą nr III/272/2019 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Kowiesy oraz dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2020 roku. 
 
Radni nie mieli żadnych 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. 15 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  petycji.  
Przewodniczący Rady Gminy wskazała, że petycja z dnia 28 listopada 2019 r. złożona w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wpłynęła 02.12.2019 r.  Petycja została 
rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16.12.2019 r.  
Po zapoznaniu się z treścią petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, działając na podstawie § 54  
Statutu Gminy Kowiesy, sporządziła opinię, w której: 
- w zakresie części petycji dotyczącej bezpłatnych miejsc parkingowych przed kościołami, 
cmentarzami i szpitalami uznaje petycję za niepodlegającą uwzględnieniu z uwagi na fakt, że 
wszystkie miejsca parkingowe zlokalizowane przed kościołami, cmentarzami i budynkami 
użyteczności publicznej na terenie gminy Kowiesy są bezpłatne i ogólnodostępne. Na terenie gminy 
nie ma szpitali (punkt 1 petycji);  
- w zakresie części petycji dotyczącej zawyżanych cen produktów żywnościowych w placówkach 
handlowych zlokalizowanych w szpitalach (punkt 1 petycji) stwierdza, że  rada gminy nie jest organem 
właściwym do rozpatrzenia petycji, gdyż nie mieści się ona w zakresie zadań i kompetencji adresata 
petycji i wnosi o przekazanie petycji w tej części, zgodnie z sugestią wnoszącego, do podmiotu 
właściwego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 369 ze zm.) centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach 
ochrony konkurencji i konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
- w zakresie części petycji dotyczącej wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych oraz zmian 
przepisów prawa materialnego i procesowego rangi ustawowej (prawo podatkowe, cywilne, 
gospodarcze,  mediów, postępowanie cywilne i zbiórki publiczne) – punkt 2-11 petycji, stwierdza, że 
rada gminy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, gdyż nie mieści się ona w zakresie 
zadań i kompetencji adresata petycji i wnosi o przekazanie petycji w tej części, zgodnie z sugestią 
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wnoszącego, do podmiotów właściwych. Zgodnie z art. 118 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 
inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie 
Ministrów, 
-  wnosi o przygotowanie projektu uchwały na sesję Rady Gminy Kowiesy w miesiącu grudniu w 
oparciu o sporządzoną opinię, 
- zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Kowiesy do zawiadomienia  wnoszącego petycję o 
sposobie jej załatwienia zgodnie z art. 6 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 870). 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) jeżeli 
petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji 
rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 30 dni od daty złożenia petycji, do pozostałych właściwych podmiotów, 
zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 
 
Radny Janusz Brzeziński zapytał o wnoszącego petycję. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że petycja została złożona przez osobę spoza terenu gminy (adwokat 
kościelny), w myśl obowiązujących przepisów każdy może wnieść petycję . Petycje składane przez 
obywateli są rozpatrywane przez radę gminy, która w tym celu powołuje komisje skarg, wniosków i 
petycji.  
 
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 
12 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 
głosami. 
 
Ad. 16 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  petycji.  
Przewodniczący Rady Gminy wskazała, że petycja z dnia 6 grudnia  2019 r. złożona w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wpłynęła w tej samej dacie drogą 
elektroniczną. 
Petycja została rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16.12.2019 r.  
Po zapoznaniu się z treścią petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, działając na podstawie § 54  
Statutu Gminy Kowiesy, sporządziła opinię, w której: 
- w zakresie części petycji dotyczącej bezpłatnych miejsc parkingowych (punkt 1 petycji) uznaje 
petycję za niepodlegającą uwzględnieniu z uwagi na fakt, że wszystkie miejsca parkingowe  na terenie 
gminy Kowiesy, w tym przed budynkami użyteczności publicznej, są bezpłatne i ogólnodostępne,  
- w zakresie części petycji dotyczącej  poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o 
dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski (punkt 2 petycji), stwierdza, że petycja, 
o której poparcie wnosi składający petycję, została skierowana do  podmiotu właściwego do jej 
rozpatrzenia, wobec czego komisja wnosi o jej nie popieranie,  
- zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Kowiesy do zawiadomienia  wnoszącego petycję o 
sposobie jej załatwienia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870). 
 
Radny Janusz Brzeziński podzielił się refleksją, że przepisy prawa regulujące kwestię petycji nie 
pozwolą by rada gminy cierpiała na bezczynność.  
Pani Sekretarz wskazała, że treść wszystkich wpływających petycji jest umieszczona w BIP.  
 
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. 17 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kowiesy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w związku z zastrzeżeniami organu nadzoru co 
do treści § 2 ust. 4  uchwały nr XIV/69/19 Rady Gminy Kowiesy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
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ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt 
Gminy Kowiesy, w którym określono, że w przypadku dróg nieurządzonych (nieposiadających 
wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość drogi mieszcząca się w liniach 
rozgraniczających traktowana jest jako jezdnia, uznaje się stanowisko organu nadzoru, iż  powyższa 
regulacja stanowi istotne naruszenie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
 
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. 18 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje: 
Radny Janusz Brzeziński poprosił o jasny przekaz skierowany do mieszkańców co do kwestii opieki 
medycznej z zakresu POZ  i zdementowanie pogłoski, że ośrodek zdrowia będzie zlikwidowany i na 
terenie gminy nie będzie można uzyskać porady lekarskiej. 
Na posiedzenie poproszono przedstawicieli Przychodni RAWKA s.c.. 
Pan Wójt wyjaśnił, że umowa najmu lokali użytkowych w celu świadczenia usług medycznych z 
dotychczasowym podmiotem wygasa z końcem roku, po wielu rozmowach z kilkoma podmiotami 
świadczącymi usługi medyczne,  zgodnie z oczekiwaniami i radnych i mieszkańców,  na początku 
grudnia. podpisana została umowa najmu od 01.01.2020 r.  z Przychodnią RAWKA. 
 Przedstawiciele przychodni   przybliżyli  następujące kwestie: 
- termin otwarcia placówki w Kowiesach – najprawdopodobniej luty 2020 r. z uwagi na 
przeprowadzenie prac remontowych, uzyskanie stosownych pozwoleń i podpisanie umowy z NFZ (na 
czas remontu pacjenci mogą korzystać z usług placówki w Skierniewicach), 
-  godziny pracy lekarzy - od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, 
- forma powiadomienia mieszkańców – ulotki informacyjne, baner informacyjny na ogrodzeniu 
ośrodka, 
- zakres świadczonych usług (na pytanie radnej Doroty Powązka) - tylko POZ, wystawiane są 
skierowania do placówek wedle życzenia pacjenta, 
- dokumentacja medyczna w postaci kart pacjentów (na pytanie radnego Marka Szelążęk) – 
dokumentacja medyczna jest własnością dotychczasowego podmiotu, pacjent może bezpłatnie 
jednorazowo wystąpić do tej placówki o sporządzenie kopii, w przypadku  pacjentów leczących się na 
schorzenia przewlekłe  przy  braku karty pacjenta przy pierwszej wizycie należy przedstawić wszystkie 
dokumenty potwierdzające leczenie, jeżeli nie takich dokumentów będą skierowania na ponowne 
badania ale mają zostać wprowadzone rozwiązania umożliwiające lekarzowi POZ dostęp do danych 
pacjenta związanych z przebytym leczeniem i przepisywanymi lekami, 
 - przeprowadzanie obowiązkowych szczepień - w przypadku wyznaczenia godzin przeprowadzonych 
szczepień będzie zawieszone przyjmowanie osób chorych, 
- wizyt domowych-będą realizowane, 
- działania punktu pobrań-  w placówce skierniewickiej od poniedziałku do piątku, w placówce w 
Kowiesach w zależności  od zapotrzebowania (minimum to dwa dni w tygodniu).  
- punktu aptecznego – trwają rozmowy z  prowadzącym aptekę w Kowiesach co do kwestii przejęcia 
lub kontynuacji działalności, 
- 10.01.2020 r.  przed ośrodkiem zdrowia będą przeprowadzane  zaplanowane wcześniej badania 
mammograficzne.  
 
Ad. 19 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie        
XV Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 11.00 
    
Protokołowała:                   Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


