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P R O T O K Ó Ł XVI/2020 

 

z XVI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 stycznia 2020 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Kowiesy 

 

Początek Sesji godzina         13.00 
 

Zakończenie Sesji godzina    14.00 
 

Ustawowy stan radnych  15 

Faktyczny stan radnych   13 

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych, nieobecni byli: radna Kinga Bośka i radny Bogdan Mioduszewski  

/załącznik nr 1 do protokołu/, ponadto w sesji uczestniczyli 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) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2019 r. 

7) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2019 r. 

8) Sprawozdanie Komisji Budżetu, Finansów i Oświaty Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2019 r. 

9) Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego  Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2019 r. 

10) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia 

urzędowych nazw miejscowości. 

12)  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 

stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  Gminy Kowiesy na 2020 rok. 

14) Wolne wnioski i informacje. 

15) Zamknięcie obrad.  

 

 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o zmianę  brzmienia punktu 

13 na: 

„13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie  Gminy Kowiesy na 2020 rok.”. 
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Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. Głosowanie przeprowadzono za 

pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem wniosku o 

zmianę porządku, nikt nie głosował przeciw.  Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 13 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) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2019 r. 

7) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2019 r. 

8) Sprawozdanie Komisji Budżetu, Finansów i Oświaty Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2019 r. 

9) Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego  Rady Gminy Kowiesy z działalności w 2019 r. 

10) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia 

urzędowych nazw miejscowości. 

12)  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 

stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok. 

14) Wolne wnioski i informacje. 

15) Zamknięcie obrad.  

     

Ad. 4 

Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 

protokołu z XV Sesji Rady Gminy z 30 grudnia  2019 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag, jedynie radny 

Zbigniew Pawlak poprosił o wyśnienie  ujętej w protokole kwestii zaplanowania w budżecie na 2020 

rok  10 tys. zł na malowanie strażnicy OSP Paplin skoro dach na budynku przecieka, a remiza była 

malowana dwa lata temu za kwotę ok. 5 tys. zł. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że malowanie to nie obejmowało pomieszczenia garażu.  

Radny Mieczysław Trukawka wskazał, że dach na remizie OSP Paplin został naprawiony. 

Pan Wójt potwierdził, że dach został naprawiony w czasie wymiany dachu na budynku urzędu. Po 

wykonaniu prac zamontowano panele fotowoltaiczne. Nikt z użytkujących świetlicę i remizę nie 

zgłaszał, że są przecieki.  

 

Ad. 5  

Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami.   

Wyjazdy i spotkania: 

1. 10.01. – Spotkanie Noworoczne w świetlicy wiejskiej w Jeruzalu. 

2. 14.01. -  spotkanie  w KM PSP w Skierniewicach dot. kwalifikacji wyjazdów jednostek OSP z 

naszego terenu do zdarzeń, podpisanie w WFOŚ i GW w Łodzi umowy o dofinansowanie w formie 

dotacji utworzenia punktu dydaktycznego pn.: „Zielona pracownia” przy Szkole Podstawowej w 

Kowiesach.  

3. 16.01. – spotkanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Skierniewicach oraz 

ze Starostą Powiatu Skierniewickiego.  

4. 28. 01. – pierwsze spotkanie mediacyjne dot. roszczeń gminy w stosunku do WFOŚ i GW w Łodzi 

(nieudzielenie przyznanej dotacji na dofinansowanie renowacji zbiornika retencyjnego w Woli 

Pękoszewskiej w 2018r. mimo spełnienia wszystkich wymaganych warunków do jej otrzymania).  
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Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 

1. Odbyliśmy kilka spotkań dotyczących dofinansowania projektów w ramach osi priorytetowej IV 

Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w formie dotacji. Spotkanie 

informacyjne dla mieszkańców odbędzie się 27 lutego 2020 r. o godzinie 17:00 w świetlicy 

wiejskiej w Jeruzalu. Dofinansowanie w ramach RPO WŁ obejmuje do 85% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji związanych z montażem kotłów na biomasę (pellet) oraz instalacji 

fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych.   

2. Jesteśmy na etapie uzgadniania projektów oświetlenia ulicznego (Paplin, Chełmce, Nowy 

Lindów). 

3. Nadal czekamy na decyzję dotyczącą dofinansowania ostatniego etapu przebudowy drogi Lisna-

Paplinek-Chrzczonowice ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych.  

  

Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji.  

  

Ad. 6 

W punkcie tym radna Dorota Powązka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiła   

sprawozdanie   z działalności  komisji w 2019 r.   

Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania.  

 

Ad. 7 

W punkcie tym radna Barbara Kowalska - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła  sprawozdanie   z działalności  komisji w 2019 r.   

Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania.  

 

Ad. 8  

W punkcie tym radna Dominika Błądek  - Przewodniczący Budżetu, Finansów i Oświaty  

przedstawiła  sprawozdanie   z działalności  komisji w 2019 r.   

Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania.  

 

Ad. 9  

W punkcie tym radna Barbara Kowalska - Przewodniczący Komisji  Rozwoju Gospodarczego 

przedstawiła  sprawozdanie   z działalności  komisji w 2019 r.   

Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania.  

 

Ad. 10  

 W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy wskazała, że są cztery stopnie awansu zawodowego 

nauczycieli, przepisy prawa określają średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. i wyjaśniła, że kwota różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie 

poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego, którą musimy wypłacić w tym roku wynosi 68.477,85 

zł  /dla nauczycieli dyplomowanych/. 

Radny Zbigniew Pawlak zauważył, że do kwoty tej należy doliczyć wysokość składek na 

ubezpieczenie społeczne więc  łącznie będzie to  ok. 100 tys. zł i zapytał z jakich środków będzie to 

finansowane i czy wszyscy nauczyciele dyplomowani otrzymają dodatek wyrównawczy w tej samej 

wysokości.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dodatek wyrównawczy wypłacany jest ze środków własnych budżetu, a 

Przewodniczący Rady wskazała, że nauczyciele mający taki sam wymiar etatu otrzymują dodatek w 

takiej samej wysokości.  

 

Ad. 11  

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

zniesienia urzędowych nazw miejscowości. Pracownik ds.  obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w 

dniu  21.10.2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wystąpił z wnioskiem o podjęcie działań 
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zmierzających do zniesienia urzędowych nazw miejscowości Huta Zawadzka (wieś) i Chojnatka 

(osada) w związku z realizacją zadania polegającego na określeniu obszarów znajdujących się 

w zasięgu sieci zapewniających dostęp do Internetu. W wyniku ww. analizy przedmiotowy organ 

zwrócił uwagę na nieprawidłowości związane z występowaniem miejscowości, które są 

niezamieszkałe, w tym niezabudowane lub ich nazwy są nieużywane, a w dalszym ciągu znajdują się 

w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału 

Terytorialnego Kraju (TERYT). Dokonując analizy zgodności funkcjonującego nazewnictwa na terenie 

Gminy Kowiesy z Wykazem urzędowych nazw miejscowości oraz wykazem miejscowości gminy 

Kowiesy emitowanym z prowadzonego przez GUS systemu identyfikatorów i nazw miejscowości 

będących częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju stwierdzono, że 

w ww. wykazach figuruje 38 urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Kowiesy, a w 

urzędowych dokumentach gminy nie występują takie nazwy jak: 

 1) Chełmce-Towarzystwo (część wsi Chełmce), 

 2) Chojnatka (osada), 

3) Chorbów (część wsi Jeruzal), 

4) Dębniak (część wsi Jeruzal), 

5) Jeruzal Poduchowny (część wsi Jeruzal), 

6) Klin (część wsi Jeruzal), 

7) Huta Zawadzka (wieś), 

8) Jaśminówka (część wsi Turowa Wola), 

9) Nastyczówka (część wsi Turowa Wola), 

10) Nowe Zawady (część wsi Wycinka Wolska), 

11) Politowizna (część wsi Paplin). 

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami  urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na 

wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. Rada 

gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za 

pośrednictwem wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej 

rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej 

miejscowości. Po wejściu w życie uchwały wójt gminy w drodze zarządzenia określi termin, miejsce i 

formę przeprowadzenia konsultacji (zebrania z mieszkańcami – stąd prośba do sołtysów by jak 

największa liczba mieszkańców wzięła w  nich udział).  

 

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 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw 

nieruchomości stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. Pracownik ds.  

obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że działka nr 283/2 położona w obrębie Jeruzal oraz działki nr 

425/1 i 425/2  położone w obrębie Paplin są dzierżawione przez osoby fizyczne, na podstawie umów 

dzierżaw sporządzonych na okres do lat trzech. Dzierżawcy wnioskują o zawarcie kolejnych umów. 

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami 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 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 

radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 13 

głosami. 
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Ad. 13 

Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  Gminy Kowiesy na  rok  2020. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że do przychodów wprowadza się środki z rozliczenia kasowego roku 2019 w 

wysokości 500.000,00 zł, które przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 

roku 2020. Dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 50.868,00 zł, w tym kwota 49.500 z tytułu dotacji z 

WFOŚ i GW w Łodzi (dofinansowanie utworzenia punktu dydaktycznego przy szkole w Kowiesach), 

oraz kwota 1.368 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków w roku ubiegłym. Przyjmuje się 

zwiększenie dotacji na dofinansowanie USC w kwocie 3.995,00 zł. Ponadto zmienia się klasyfikację 

wydatku w kwocie 42.000,0 zł na zakup systemu informacji przestrzennej z bieżących na 

inwestycyjne. 

  

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 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 

13 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 13 

głosami. 

 

Ad. 14 

Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje:  

 

Przewodniczący Rady przypomniała radnym i sołtysom o szkoleniu z zakresu ochrony danych 

osobowych, które odbędzie się po sesji. 

 

Radny Zbigniew Pawlak: 

- poruszył kwestię zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego na 2020 r., a mianowicie: dot. 

drogi na Ulaskach w stronę Adamowic – radny wskazał, że pas drogowy ma szer. 10-15 m a Wójt 

wprowadził radnych w błąd mówiąc o szer. 8 m i zapytał czy będzie wykonywana dokumentacja 

projektowa tego zadania, i drogi Wola Pękoszewska – Borszyce – jaka będzie szerokość nawierzchni 

asfaltowej tej drogi. 

Pan Wójt przypomniał, że dokumentacja projektowa ww. drogi w Ulaskach została wykonana w 

poprzedniej kadencji, poprosił radnego o pisemną formę przedstawienia swoich wszelkich uwag, a 

Przewodniczący Rady wskazała, że za kwotę 20 tys. zł z funduszu sołeckiego sołectwa Wola 

Pękoszewska- Borszyce będzie wykonana dokumentacja projektowa przebudowy drogi nie w 

Borszycach a w stronę Niemieryczewa. (potwierdziła to sołtys sołectwa); radny zwrócił również uwagę, 

że przedmiotowa droga Wola Pękoszewska-Niemieryczew kończy się na rowie, a radna Barbara 

Kowalska zauważyła, że zrealizowana w minionej kadencji droga w Chełmcach kończy się w polach; 

radny odniósł się również do wykonania projektu przebudowy drogi Kowiesy-Franciszków –Ulaski z 

funduszu sołeckiego na 2020 r. wskazując na przewężenie pasa drogowego na Franciszkowie i 

Ulaskach. Przewodniczący Rady potwierdziła fatalny stan nawierzchni drogi we Franciszkowie, a 

radny Zbigniew Pawlak stwierdził, że położona za 30 tys. zł nawierzchnia się „rozleciała”; 

- wskazał na nieład pozostawiony po wykonanych pracach przy wiadukcie w Michałowicach 

(nieusunięte gałęzie) – pan Wójt zapewnił, że po ustaleniu czy nieład pozostawił wykonawca robót 

zleconych przez gminę teren zostanie uporządkowany; 

- zapytał czy we wszystkich klasach w szkole w Kowiesach jest Internet – Przewodniczący Rady 

wskazała, że wydaje jej się, że tak, ale po sprawdzeniu przedstawi informację na kolejnej sesji;.  

- zwrócił uwagę na fakt niewystawiania skierowań na badania lekarskie kierowcom samochodów 

pożarniczych, którym ważność badań minęła pod koniec ubiegłego roku – pan Wójt wyjaśnił, że 

strażak, którego sprawa dotyczy złożył wniosek w tej sprawie i odpowiedź zostanie mu udzielona, a 

radny Mieczysław Trukawka wskazał, że w grudniu 2019 r. nie było już wystarczających środków w 

budżecie na sfinansowanie przedmiotowych badań lekarskich (ta sytuacja dotyczy też kierowców z 

OSP Jeruzal), skierowania na badania zostaną wystawione w roku bieżącym a strażaków, którzy mają 

być skierowani na badania wskazuje prezes danej jednostki OSP; radny Zbigniew Pawlak dodał, że 

kierowca, którego sprawa dotyczy musi złożyć jeszcze wyjaśnienia w przedmiocie uszkodzenia 

masztu na samochodzie pożarniczym, a Przewodniczący Rady zauważyła, że na zbliżających się 
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zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP, w których uczestniczy pan Wójt będzie można 

poruszyć ww. zagadnienia;  

- wskazał na sprawę wycinki drzew przy drodze w Paplinie w stronę Wólki Jeruzalskiej i zapytał czy 

jest to związane z jakimiś pracami na tej drodze, zauważył też, że drzewo z wycinki nie zostało 

przeznaczone na opał w kotle grzewczym budynku urzędu i pozostały jeszcze karby do usunięcia – 

pan Wójt wyjaśnił, że uzyskane zostało zezwolenie na wycinkę, kwestią zorganizowania wycinki zajęło 

się sołectwo (potwierdziła to sołtys Paplina informując o porozumieniu z osobą fizyczną, która za 

wykonanie usługi wycinki miała zagospodarować drewno, o usunięciu karb nie było mowy, wycinka 

była konieczna gdyż stan drzewostanu zagrażał bezpieczeństwu korzystających z drogi pieszych i 

kierujących pojazdami), radny natomiast stwierdził, że wycinką powinni zająć się pracownicy 

gospodarczy gminy; 

Do przedstawionych powyżej spraw odniósł się radny Janusz Brzeziński wskazując na stosowanie 

przez radnego Zbigniew Pawlak podwójnych standardów względem siebie i względem osoby, która 

wykonała wycinkę drzew przy drodze w Paplinie (radny zagospodarował za udzieloną pomoc drzewo 

z wycinki drzew w Chrzczonowicach) oraz na „wchodzenie” radnego w kompetencje władz jednostek 

OSP. Radny podkreślił również, że działania radnego Zbigniewa Pawlak powodują straty 

wizerunkowe i odniósł się także do stanowiska przedstawionego przez radnego Zbigniewa Pawlak na 

wczorajszym posiedzeniu komisji, że winę za to, że jesteśmy zobligowani wypłacić dodatek 

wyrównawczy nauczycielom dyplomowanym zatrudnionym w szkole w Jeruzalu ponoszą radni, którzy 

opowiedzieli się za rozbudową szkoły w Kowiesach (niewystarczająca liczba sal lekcyjnych by 

pomieściły się wszystkie dzieci), przypominając, że intencją rady było, żeby istniała jedna placówka 

oświatowa a rozbudowa została ograniczona ze względu na to, że w gminie funkcjonowały 3 szkoły 

podstawowe i nie otrzymalibyśmy dotacji z budżetu państwa. Za dwa czy trzy lata będzie istniała 

jedna placówka i nie będziemy ponosić wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły w Jeruzalu 

(ok. 800 tys. zł rocznie). 

Radna Dorota Powązka wskazała, że konieczna była poprawa warunków edukacyjnych w szkole 

Kowiesach, a radny Zbigniew Pawlak stwierdził, że należało dobudować jeszcze dwie klasy i zwrócił 

uwagę, że gmina nie otrzymała dotacji z budżetu państwa na realizację etapu przebudowy szkoły w 

Kowiesach.  

 

Sołtys Paplinka zapytała o odbiór odpadów komunalnych w postaci folii z tuneli. 

Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że odpady takie należy zawieść do PSZOK w 

Pukininie (potwierdził to pan Wójt). 

 

Sołtys Michałowic zgłosiła potrzebę wyrównania nierówności drogi w Michałowicach usytuowanej na 

działce 95/3. 

Pan Wójt wskazał, że sprawa była poruszona na wczorajszym posiedzeniu komisji i zostanie to 

zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.  

 

Radny Zbigniew Pawlak poprosił o informację jaki był koszt naprawy dachu na remizie OSP Paplin.  

 

Ad. 15 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie XVI 

Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 

 

Zakończenie godz. 14.00 

   

Protokołowała:                       Przewodniczący  

                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 

Anna Kałamajska-Nowak 

                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


