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P R O T O K Ó Ł XIV/2019 
 

z XIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 listopada  2019 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina         12.00 

 

Zakończenie Sesji godzina  14.45 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  13 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych, nieobecni byli: radna Dominika Błądek i radny Zbigniew Pawlak 
/załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji uczestniczyli: pani D. R. – poseł na Sejm RP VI i VII 
kadencji, 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. 
  
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 protokołu z poprzedniej sesji rady gminy. 
5) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6) Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Programu usuwania azbestu dla Gminy Kowiesy na 

lata 2019-2032. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2020. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie gminy Kowiesy. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kowiesy.  
11) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości.  
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2019 rok.   
13) Przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 

kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
14) Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
15) Wolne wnioski i informacje. 
16) Zamknięcie obrad.  

 
Nikt nie wniósł wniosku o zmianę porządku obrad. 
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Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołu z XIII Sesji Rady Gminy z 30 września 2019 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Ad. 5  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami.   
Wyjazdy i spotkania: 
1. 25.10.2019 r. – spotkanie w PSP w Skierniewicach dot. zasad postępowania jednostek ochrony 

przeciw pożarowej podczas zdarzeń na drogach. 
2. 13.11.2019 r. -  spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania 

skutkom suszy (PPSS) w Łodzi. 
3. 15.11.2019 r. - konferencja szkoleniowa pt. „Drogi leśne – 2019” w Dobieszkowie. 
4. 25.11.2019 r. – podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie Przebudowy drogi gminnej nr 

115151E relacji Wola Pękoszewska-Korabiewice  z FDS w Łodzi. 
  

Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. W postępowaniu przetargowym na „Rozbudowę drogi gminnej 115153E Lisna-Paplinek-

Chrzczonowice”  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROGBET z Sochaczewa – 617.149,61 zł. 
2. Wniosek o dofinansowanie z FDS drugiego (ostatniego) etapu przebudowy ww. drogi został 

pozytywnie oceniony, zadanie znalazło się na liście zadań rekomendowanych i oczekujemy na 
decyzję premiera. 

3. Wysłaliśmy zapytania ofertowe dot. energii elektrycznej. Musimy spodziewać się realnej  podwyżki 
cen na poziomie 50-60% czyli z 0,22 zł netto do 0,33-0,36 zł netto za kW. 

4. W dniu wczorajszym przesłane zostało uzupełnienie wniosku o dofinansowanie budowy 
wodociągu z PROW na lata 2014-2020 Jesteśmy na 20 pozycji na liście zawierającej informację o 
kolejności przysługiwania pomocy finansowej na operacje wodno-ściekowe.  

5. Zakupiony został samochód ciężarowy Fiat Ducato na potrzeby gospodarcze.  
6. Podsumowano procedurę szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi na terenie gminy Kowiesy w 2019 r.: 
a) przymrozki wiosenne – szacowaniu podlegały drzewa i krzewy owocowe, liczba 

oszacowanych gospodarstw 340, powierzchnia oszacowanych upraw ok. 2 250 ha, kwota 
oszacowanych szkód ok. 20,7 mln zł, 

b) susza – szacowaniu podlegały zboża, rośliny strączkowe, kukurydza na ziarno i kiszonkę, 
krzewy owocowe oraz trawy (obowiązywał podział z uwzględnieniem kategorii gleb), liczba 
oszacowanych gospodarstw 61, powierzchnia oszacowanych upraw ok. 440 ha, kwota 
oszacowanych szkód ok. 0,7 mln zł.  

W terminie 03.10-29.11.2019r. w ARiMR uruchomiono pomoc dla poszkodowanych rolników, kwoty 
pomocy to 500 zł /ha gdzie szkody w danej uprawie sięgały co najmniej 70% oraz 250 zł/ha gdzie 
szkody w danej uprawie były mniejsze niż 70%. Kwota pomocy była powiększana dwukrotnie w 
przypadku kiedy rolnik ubezpieczył co najmniej połowę swoich upraw. Szacuje się, że do rolników  z 
naszej gminy trafi ponad 1 mln zł pomocy. 
 
Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji.  
 
Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy podziękowali pani D. R. za współpracę i zaangażowanie w 
sprawy  Gminy Kowiesy w okresie sprawowania mandatu posła na Sejm RP a pani D. R. zaznaczyła, 
że ujęło ją zaproszenie na dzisiejszą sesję a następnie skierowała szczególne wyrazy uznania do 
członkiń kół gospodyń wiejskich, strażaków, sołtysów i władz samorządowych za działania na rzecz 
gminy i przypomniała wspólną inicjatywę posłów i samorządowców dotyczącą nowelizacji prawa 
energetycznego.  
 
Pani D.R.  opuściła obrady. 
  
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Programu usuwania azbestu dla Gminy 
Kowiesy na lata 2019-2032. 
Pracownik ds. gospodarki odpadami omówił kwestię obowiązku sporządzenia programu, środków 
finansowych na jego opracowanie i wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na 
terenie gminy (dotacja z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i środki własne budżetu), 
pokrótce przedstawił treść programu ze szczególnym uwzględnieniem wyników inwentaryzacji, 
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kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 roku i możliwości pozyskania 
dofinansowania na ten cel oraz poinformował, że dokument został umieszczony na stronie 
internetowej gminy w zakładce Utrzymanie czystości i porządku w gminie.  
 
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. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 
Omówienia projektu dokonał pracownik ds. działalności gospodarczej i promocji, który przybliżył 
radnym zakres programu - jego cele, zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, 
okres i sposób realizacji programu, wysokość środków na realizację zadań w 2020 r. ( co najmniej 25 
tys. zł) sposób tworzenia programu, sposób oceny jego realizacji oraz przebieg konsultacji 
społecznych, tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej oraz sprawozdawczość  z 
realizacji programu.. 
 
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. 8  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr  wyjaśnił,  że w związku ze zmianą przepisów: 
 1) ustawy Karta Nauczyciela wprowadzającą w art. 34a zapis mówiący że nauczycielowi, któremu 
powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu 
sprawowania funkcji wychowawcy klasy określając  minimalną wysokość tego dodatku w wysokości 
300,00 złotych, 
2) Rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, w którym dopisano, że do uzyskania dodatku 
funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji nauczyciela 
opiekującego się oddziałem przedszkolnym,  
- zachodzi konieczność dokonania zmian w obowiązującym regulaminie wynagradzania nauczycieli. 
   
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. 9  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę świadczonych przez Gminę Kowiesy na terenie gminy Kowiesy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że z uwagi na obowiązywanie  niższych taryf niż 
rzeczywiste koszty produkcji 1 m³ wody z uwzględnieniem amortyzacji   dopłata do 1 m

3
 wody 

wyniesie 1,18 zł netto plus podatek VAT. Ponieważ od 2019 r. w kosztach zbiorowego odprowadzania 
ścieków nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych, opłaty pobierane za 1 m³ odprowadzanych 
ścieków pokrywają koszty funkcjonowania systemu. W związku z powyższym przedmiotowa uchwała 
nie reguluje kwestii  dopłat do 1 m³ odprowadzonych ścieków. 
 
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. 10  
Kolejny punkt to podjęcie 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 dniu 25 października 2019 r. weszła w życie 
nowelizacja ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych. Ustawa wprowadziła zmiany w 
zakresie zasad naliczania opłat za zajęcie pasów drogowych dróg publicznych. W związku z 
powyższym Rady Gminy zostały zobowiązane do dostosowania w terminie 3 miesięcy od wejście w 
życie ww. nowelizacji zapisów obecnie obowiązujących uchwał w sprawie ustalania wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasów drogowych. 
 
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. 11  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości.  
Pani Skarbnik przedstawiła proponowane stawki podatku od nieruchomości w odniesieniu do stawek 
maksymalnych i stawek  obowiązujących w 2019 r., jak poniżej: 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w 
ewidencji gruntów i budynków –   0,90 zł od 1 m² powierzchni ( max jest 0,95 zł , w 2019 r. jest  0,80 
zł), 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych –  4,80 zł od 1 ha powierzchni ( max.), 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego –  0,35 zł od 1 m² powierzchni ( max jest 0,50 zł , w 2019 r. jest  
0,28 zł), 
d) niezabudowanych objętych obszarem, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –  3,15 zł od 1 m² 
powierzchni (max.);  
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (max jest 0,81 zł , w 2019 r. jest  0,50 zł), 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  21,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 
(max wynosi 23,90 zł,  w 2019 r. jest 19,50 zł),  
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 11,18  zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  4,87 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej (max),  
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego –  5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (max jest 8,05 zł, 
obecnie jest 4,40 zł), z wyjątkiem:   
- budynków letniskowych, dla których stawka wynosi  8,05 od 1m² powierzchni użytkowej (max.); 
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych. 
Podwyższenie stawek  zwiększy planowane  na 2020 r. dochody z tego podatku  o kwotę 75 tys. zł. 
 
Następnie pani Skarbnik omówiła kwestę podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, jak 
poniżej: 
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Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających 
kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2020 .Cena ta wynosi 58,46 zł za 1 dt (tj. q). Wobec czego podatek rolny od 1 ha 
przeliczeniowego w 2020 r. wyniesie od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 146,15 zł 
(równowartość 2,5 q),-10,25 zł więcej. 
  
Podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m

3
 drewna, obliczaną według średniej 

ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za 2019 r., jak podał Prezes GUS 
w komunikacie z dnia 19 października 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1 m

3
, wobec tego podatek leśny 

od 1 ha w 2020 r. wyniesie 42,73 zł za 1 ha fizyczny lasu (049 zł więcej w porównaniu do 2019 r.)  
  
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na obszarze Gminy Kowiesy w roku 2019 
pozostawia się bez zmian. 
 
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 zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy  na 2019 
rok.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w dochodach dokonuje się zwiększenia planowanych wpływów z podatku 
od nieruchomości, rolnego i opłaty za zajecie pasa drogowego w łącznej kwocie 30 tys. zł. Ponadto 
wprowadza się do dochodów dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie GOPS w kwocie 2.450,00 
zł. W wydatkach zmniejsza się wydatki bieżące na drogi o kwotę 62 tys. zł (oszczędności) oraz dotację 
jaka była zarezerwowana dla szkoły w Turowej Woli w wysokości 18.000,00 zł (szkoła zaprzestała 
działalności). 
Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków bieżących w oświacie (zwiększa się wydatki o kwotę 
28.500 zł na dowóz uczniów w związku ze zmianą po przetargu),  zwiększa się wydatki na diety dla 
radnych o kwotę 5.000,00 zł, zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 7.000,00 zł, dokonuje się 
zmian w ramach budżetu GOPS i administracji, natomiast pozostałe środki po rozliczeniu fotowoltaiki i 
z zakupu samochodu ciężarowego przeznacza się na zwiększenie planu w kwocie 12.000,00 zł. na 
rozbudowę archiwum UG (położenie wykładziny termozgrzewalnej). Zwiększa się również środki na 
wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Nowym Lindowie o kwotę 1.300,00 zł.  
Tak więc, kwotą nadwyżki dochodów z podatków oraz z oszczędności na wydatkach bieżących w 
łącznej wysokości 110.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia deficytu, który pierwotnie miał być pokryty 
kredytem. 
 Łącznie deficyt budżetu w roku 2019 wynosi 2.700.000,00 zł i został pokryty z kredytu uruchomionego 
w kwocie 2.350.000,00 zł na rozbudowę szkoły i 350.000,00 zł na budowę boiska przy szkole. 
 
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. 13 
Kolejny punkt to przedstawienie analiz z oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych i zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy. 
Przewodniczący Rady poinformowała, że w miesiącu październiku 2019 r. analizy oświadczeń 
majątkowych  przeprowadzili:  
- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach i Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie 
Mazowieckiej- analizy te dot.  oświadczeń majątkowych za 2018 r. i składanych w trakcie 2019 r. : 
Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, 14 radnych oraz zobowiązanych pracowników i 
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kowiesy, 
- Wojewoda Łódzki – analiza dot. oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady 
Gminy za 2018 r.  
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- Wójt Gminy Kowiesy - analiza dot. oświadczeń majątkowych za 2018 r. i składanych w trakcie roku 
2019 przez zobowiązanych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kowiesy, 
- Przewodniczący Rady Gminy Kowiesy – analiza dot. oświadczeń majątkowych za 2018 r. przez 14  
radnych. 
W zakresie oświadczeń majątkowych wszystkich zobowiązanych do ich złożenia osób podmioty 
dokonujące analizy, za wyjątkiem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, nie stwierdziły  
nieprawidłowości. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach wskazał na nieprawidłowości w 
zakresie wykazania składników mienia o wartości powyżej 10 tys. zł   oraz na  rozbieżności adresowe 
w oświadczeniach złożonych przez 2 radnych, brak wykazania dochodów z tytułu pełnienia 
obowiązków społecznych i obywatelskich w 2 oświadczeniach złożonych przez zobowiązanych 
pracowników i  2 oświadczeniach złożonych  przez kierowników  jednostek organizacyjnych Gminy 
Kowiesy oraz wskazanie dochodu z gospodarstwa rolnego w kwocie wyższej od przychodu w 1 
oświadczeniu majątkowym złożonym przez kierownika jednostki organizacyjnej gminy.  
 
Ad. 14 
Kolejny punkt to przedstawienie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kowiesy w 
roku szkolnym 2018/2019.  
Informację przedstawiła pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO. Informacja stanowi załącznik do 
protokołu. 
Radni nie mieli żadnych pytań do przedstawionej informacji.   
 
Ad. 15 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje: 
 
Pani Ewa Pawlak przedstawiła dane dotyczące liczby dzieci uczęszczających do placówek 
przedszkolnych w innych gminach i wysokość zwrotu dotacji dla innych gmin, o które prosił na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji w dniu wczorajszym radny Janusz Brzeziński – do września 
2019 r. - 13 dzieci, od września 2019 r. - 11 dzieci, wyrskość zwrotu dotacji do listopada włącznie to 
66 tys. zł. 
Radny  Janusz Brzeziński odnosząc się do pisma Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Turowa Wola, które 
zostało przedstawione na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady w dniu wczorajszym, poruszył 
kwestię przekształcenia zespołu wychowania przedszkolnego w Turowej Woli w przedszkole 
(zwiększenie dotacji), wskazał na wysokie koszty opłat za energię elektryczną, wywóz nieczystości 
ciekłych i opłaty za odbiór odpadów ponoszone przez stowarzyszenie (propozycja radnego by 
ponosiła je gmina), zwrócił uwagę na doskonałą pracę zatrudnionych w zespole nauczycieli i 
zaangażowanie rodziców. 
Radna Barbara Kowalska odniosła się do wysokości dotacji jaką otrzymuje stowarzyszenie 
wskazując, że otrzymana kwota dotacji jest niższa niż zaplanowana w budżecie a otrzymane w 
grudniu wyrównanie kwoty dotacji trzeba wykorzystać do końca roku. Likwidacja placówki spowoduje, 
że rodzice przeniosą dzieci do przedszkoli w innych gminach co spowoduje zwiększenie kwot zwrotu 
dotacji z budżetu gminy dla tych gmin. Radna nadmieniła również, że pierwszą formą w jakiej 
funkcjonowała placówka w Turowej Woli było przedszkole.  
Do powyższego ustosunkowała  się pani Ewa Pawlak – Kierownik GZO w Kowiesach, wyjaśniając, że 
planowana wysokość kwoty dotacji jest ustalana na podstawie planowanej liczby dzieci wykazywanej 
we wniosku o udzielenie dotacji na kolejny rok składanym do końca września, zespół wychowania 
przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (dla naszej gminy odniesieniem jest wysokość dotacji dla 
przedszkola publicznego prowadzonego w sąsiedniej Gminie Puszcza Mariańska), dla niepublicznego 
przedszkola jest to 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli,  kwota  dotacji przeliczana jest 
dwukrotnie w marcu i w październiku, stąd jej wyrównanie w okresie październik- grudzień. Pani Ewa 
Pawlak wskazała, że niepubliczne przedszkole w Turowej Woli powstało w ramach projektu unijnego i 
było finansowane ze środków unijnych, po jego zakończeniu powstał zespół wychowania 
przedszkolnego. Co do kwestii wykorzystania dotacji pani Ewa Pawlak wyjaśniła, że zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego  podlega 
zwrotowi. 
Przewodniczący Rady zauważyła, że jeżeli ze strony stowarzyszenia jest wola przekształcenia 
zespołu w przedszkole to należy tylko sprawdzić , czy jest to możliwe w trakcie roku szkolnego.. 
Pani Ewa Pawlak podkreśliła, że stowarzyszenie będzie musiało spełnić wszystkie wymogi prawne i 
lokalowe  związane z uzyskaniem wpisu do ewidencji placówek oświatowych.  
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Pan Wójt przedstawił  pismo wyjaśniające w sprawie kwalifikacji obrębów ewidencyjnych gminy 
Kowiesy do obszarów z ograniczeniami naturalnymi jakie do wiadomości otrzymaliśmy z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w listopadzie br. będące odpowiedzią na zapytanie kierowane  przez członka  
Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  z gminy Kowiesy - 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, a Polska wdrożenie nowego sposobu 
delimitacji odłożyła na ostateczny termin jakim jest 2019 r. 
Sołtys Michałowic zauważyła, że po delimitacji stref ONW w naszej gminie część miejscowości utraciła 
status ONW podczas gdy w gminie Wiskitki wszystkie miejscowości są obszarami ONW.  
 
Sołtys Zawad zapytała, czy część oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady, gdzie była wymiana 
słupów i lamp będzie działała? 
Pan Wójt wyjaśnił, że rozmawiał z wykonawcą i oświetlenie miało być wczoraj uruchomione, jeżeli to 
nie nastąpiło to nastąpi w przyszłym tygodniu (uruchomienie stacji traf).  
 
Pan Wójt wręczył dyplomy finalistom Gminnego Konkursu „Nasze sołectwo-czyste sołectwo” – I 
miejsce sołectwo Nowy Wylezin-Janów, II miejsce sołectwo Turowa Wola, III miejsce sołectwo 
Borszyce- Wola Pękoszewska.  
 
Sołtys Michałowic zasygnalizowała konieczność wycięcia gałęzi drzew przy drodze powiatowej od Bud 
Chojnackich do Ulasek.  
 
Sołtys Michałowic zapytała o kwestię poszerzenia drogi  w Michałowicach (dz. 95/3) stanowiącej 
jedyny dojazd do 2 posesji i jakie będą wiązały się z tym koszty? 
Pan Wójt wskazał, że są rozpatrywane i analizowane pod kątem możliwości prawnych pewne 
rozwiązania, czekamy też na stanowisko właściciela nieruchomości sąsiadującej z drogą, który 
korzysta z programów unijnych, m.in. co do powierzchni nieruchomości, która miałaby być 
przedmiotem zamiany. 
Sołtys wskazała, że do przedmiotowych posesji prowadzi też inna droga gminna (równoległa do drogi 
na działce 95/3). 
Pan Wójt wskazał, że nie proponowano takiego rozwiązania. 
  
Ad. 16 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie        
XIIV Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.45 
    
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


