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P R O T O K Ó Ł XVII/2020 
 

z XVII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu  27 lutego 2020 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina         15.00 

 

Zakończenie Sesji godzina    15.45 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  15 
 
W sesji uczestniczyło  15 radnych (w trakcie punktu 5 przybyła radna Dominika Błądek) -  załącznik 
nr 1 do protokołu, ponadto w sesji uczestniczyli: pan Grzegorz Stykowski – Radny Powiatu 
Skierniewickiego oraz sołtysi - zgodnie z listą obecności /załącznik nr 2 do protokołu/. 
 
W sesji udział wzięli:  
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Sylwia Borowiec – Kierownik GOPS w Kowiesach. 
   
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 14 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) Przedstawienie sprawozdania z  realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej za rok 2019. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zniesienia urzędowych 
nazw miejscowości. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy w 2020 roku. 

11) Wolne wnioski i informacje. 
12) Zamknięcie obrad.  

 
Nie wystąpiono z wnioskiem o zmianę porządku obrad. 
     
Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołu z XVI Sesji Rady Gminy z 30 stycznia  2020 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Ad. 5  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami (w trakcie tego punktu na obrady 
przybyła radna Dominika Błądek).   
Wyjazdy i spotkania: 
1. 05.02. – spotkanie z panią Ewą Wendrowską -  radną Sejmiku Wojewódzkiego. 
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2. 05.02. – spotkanie z Zarządem PKS w Tomaszowie Mazowieckim  w sprawie uruchomienia linii 
autobusowej do Warszawy przez Kowiesy. 

3. 07.02. - posiedzenie Rady LGD "Kraina Rawki" w celu oceny i  wyboru do dofinansowania 
wniosków złożonych w ramach działania "Granty Krainy Rawki". 

4. 08.02. – Konwencja Solidarnej Polski w Warszawie. 
5. 13.02. -  spotkanie z Wiceprezesem zarządu PKP PLK S. A. w Warszawie w sprawie wiaduktów 

kolejowych. 
6. 18.02. – uroczystość otwarcia Park of Poland we Wręczy. 
7. 25.02. – drugie spotkanie mediacyjne dot. roszczeń gminy w stosunku do WFOŚ i GW w Łodzi. 
8. 26.02. – spotkanie z Prezesem Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej dot. postępowania 

egzekucyjnego z nieruchomości nr 112/14 w Kowiesach GS-u „Samopomoc Chłopska” w 
Kowiesach.  

 
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. 25.02. ogłoszony został przetarg na budowę sieci wodociągowej (etap I, etap II wraz  z budową 

biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Kowiesach – otwarcie 
ofert 11.03., a 03.03. będzie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie. 

2. Powiat Skierniewicki rozstrzygnął przetarg na przebudowę drogi powiatowej Kowiesy-Zakrzew, 
najniższą cenę zaoferowała firma COLAS Polska sp. z o.o. – 2.058.804,00 zł. 

3. Podmiot zewnętrzny zakończył wykonywanie usługi optymalizacji taryf energii i mocy w 
odniesieniu do punktów poboru pozostających w zarządzie gminy – planowane oszczędności to 
20 tys. zł rocznie. 

  
Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji.  
  
Ad. 6 
W punkcie tym pani Sylwia Borowiec - Kierownik GOPS w Kowiesach  przedstawiła sprawozdanie  z  
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019. 
Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania.  
 
Ad. 7  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości. Pracownik ds.  obsługi rady 
gminy i kadr wyjaśnił, że  w związku ze wszczęciem przez Wojewodę Łódzkiego postępowania w celu 
kontroli legalności uchwały nr XVI/84/20 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości, 
uznaje się stanowisko organu nadzoru, iż przedmiotowa uchwała nie jest aktem prawa miejscowego 
w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym i nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. W związku z tym koniecznym jest zmiana budzącego zastrzeżenia organu 
nadzoru § 3 uchwały regulującego jej wejście w życie.  
 
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.8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zniesienia 
urzędowych nazw miejscowości. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że 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 terminie do 31 marca 
roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić ustalenie, zmiana lub zniesienie urzędowej nazwy. 
 
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. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy. Pracownik ds. obsługi 
rady gminy i kadr wyjaśnił, że „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kowiesy 
na lata 2019 - 2032” został przyjęty Uchwałą Nr XIV/65/19 Rady Gminy Kowiesy z 28 listopada 
2019 r., w której zostały określone m.in. mechanizmy i zasady pomocy jaką Gmina Kowiesy udzieli 
mieszkańcom, którzy usunęli wyroby zawierające azbest. W celu ustalenia szczegółowych zasad 
finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Kowiesy opracowany został „Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy”, w myśl którego gmina może sfinansować w pełnej 
wysokości koszty odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest 
pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji ze środków własnych z budżetu 
Gminy Kowiesy oraz środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub z innych źródeł.   
 
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 podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowiesy w 2020 roku. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że  rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie 
do 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Projekt programu został przekazany do zaopiniowania podmiotom wskazanym w ustawie  z dnia  21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i uzyskał m.in. pozytywną opinię Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Skierniewicach.   
  
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 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
15 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 
głosami. 
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje:  
 
Sołtys Paplinka zgłosiła konieczność wyrównania nierówności drogi koło żwirowni. 
 
Sołtys Wycinki Wolskiej zapytał o termin rozpoczęcia działalności w zakresie POZ przez najemcę 
lokali użytkowych w ośrodku zdrowia w Kowiesach.  
Pan Wójt wyjaśnił, że w lokalach wykonywane są prace remontowe i podmiot rozpocznie działalność 
po uzyskaniu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków  sanitarnych i po dopełnieniu innych 
prawem przewidzianych wymogów. Pacjenci do czasu otwarcia placówki mogą korzystać z opieki 
medycznej podmiotu w przychodni w Skierniewicach. Pan Wójt nadmienił również, że trwają rozmowy 
między podmiotem, który będzie świadczył usługi medyczne w zakresie POZ a podmiotem 
prowadzącym aptekę po kątem zawarcia umowy cesji.  
 
Radny Zbigniew Pawlak wniósł o wyjaśnienie następujących kwestii: 
- wysokość kosztów naprawy dachu na remizie OSP Paplin (sołtys Paplina wyjaśniła, że zostało to 
sfinansowane przez jednostkę OSP, a radny stwierdził, że naprawę powinien zrealizować wykonawca 
inwestycji w ramach gwarancji), 
- starań o dofinansowanie do przebudowy budynku szkoły w Kowiesach – czy były podejmowane 
działania i z jakich źródeł próbowano pozyskać dofinansowanie i czy jest to udokumentowane, 
- zakresu robót przy realizacji przebudowy budynku szkoły w Kowiesach (zastrzeżenia radnego 
dotyczą  min. opraw oświetleniowych i braku zabudowy rur grzewczych na sali gimnastycznej). 
 
Przewodniczący Rady poprosiła radnego o przedstawienie wskazanych kwestii w przewidzianej 
prawem formie pisemnej, by móc mu udzielić wyczerpujących informacji a także nadmieniła, że radny 
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na poprzedniej sesji  pytał, czy we wszystkich klasach w szkole w Kowiesach jest Internet – 
Przewodniczący Rady wskazała, że zrobiła rozeznanie w tej sprawie i we wszystkich salach 
lekcyjnych jest dostęp do Internetu.    
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie XVII 
Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 15.45 
   
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


