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P R O T O K Ó Ł XIX/2020 
 

z XIX   Sesji Rady Gminy odbytej w dniu  29 kwietnia 2020 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina         13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina    13.20 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  14 
 
W sesji uczestniczyło  14 radnych (nieobecny był radny Bartłomiej Matysiak) -  załącznik nr 1 do 
protokołu. 
W sesji udział wzięli:  
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik Gminy, 
Pani Teresa Słoma – Sekretarz Gminy.  
 
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną sesja odbywała się bez udziału publiczności.  
   
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 programu współpracy Gminy Kowiesy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.  

7) Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z 
umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowiesy. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok. 
9) Wolne wnioski i informacje. 
10) 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 XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z 24 marca  2020 r. Radni nie wnieśli żadnych 
uwag. 
 
Ad. 5  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami   
Spotkania: 
1. 21.04. –  ustalenie harmonogramu prac przy inwestycji wodociągowej z wykonawcą i inspektorem 

nadzoru. 
  
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. 15.04. – podpisanie umów na wykonanie robót związanych z budową wodociągu i oczyszczalni 

ścieków przy budynkach administracyjnych gminy: 
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- wodociąg I etap - wykonawca: Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych „TOMPEX, kwota: 
1.551.647,23 zł brutto, 
- wodociąg I etap - wykonawca: Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych „TOMPEX, kwota: 
1.681.851,95 zł  zł brutto, 
- oczyszczalnia - Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Paweł Iwanicki, Wólka 
Gostomska, kwota: 123.000,00 zł brutto. 

2. 22.04. – podpisanie umowy na  doraźny remont drogi w miejscowości Jeruzal (Dębniak), 
wykonawca: F.P.H.U. „TRANSBET” Henryk Idzikowski, Nowy Regnów, kwota: 36.408,00 zł brutto. 
  
Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji.  
  
Ad. 6 
Kolejny punkt to przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Kowiesy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.  
Radni otrzymali sprawozdanie w materiałach, w związku z tym treści sprawozdania nie przedstawiano 
i Pani Przewodniczący poprosiła radnych by ewentualne uwagi dot. sprawozdania zgłosili na kolejnej 
sesji.   
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków 
wynikających z umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kowiesy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na cesję praw 
i obowiązków umowy najmu lokalu użytkowego nr 2 w budynku ośrodka zdrowia zawartej w dniu 
31.12.2018 r., na okres do lat 3, pomiędzy Gminą Kowiesy a Apteką Kruszyna, której prawa 
i obowiązki przejęła Apteka Rawka. 
Pan Wójt nadmienił, że obecnie trawa remont pomieszczeń przedmiotowego lokalu. 
Radny Mieczysław Trukawka zapytał o rozpoczęcie działalności przez podmiot leczniczy w zakresie 
POZ. 
Pan Wójt wyjaśnił, że z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną podmiot świadczy usługi 
medyczne w formie poradnictwa telefonicznego, druki deklaracji można pobierać w dni robocze na 
recepcji ośrodka zdrowia.  
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 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany budżetu dotyczą: 

 przyjęcia dotacji na zwrot podatku akcyzowego z paliwa rolniczego w pierwszym terminie -
167.521,55 zł, 

 przyjęcia dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup samochodu dla OSP Paplin – 
850.000,00 zł (pan Wójt  nadmienił, że udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości na zakup samochodu specjalistycznego dla kolejnej naszej jednostki z Krajowego 
Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, przetarg na dostawę samochodu zostanie ogłoszony w dniu 
dzisiejszym z terminem otwarcia ofert w dniu 07.05., pani Skarbnik dodała, że wkład własny to 
jedyne 2 tys. zł.), 

 przyjęcia dotacji na zakup 20 szt. laptopów dla szkół w ramach programu Zdalna szkoła -
45.000,00 zł, 

 przyjęcia dotacji na stypendia dla uczniów w kwocie – 21.534,00 zł, 

 zmian w dotacjach na świadczenia realizowane przez pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, 
świadczenia wychowawcze – zmiana in minus 115.445,00 zł, 

 zmniejszenie planowanych wpływów z subwencji oświatowej  -12.875,00 zł, 

 zmniejszenia planowanych wpływów z pdof -729,00 zł. 

 Ponadto wprowadzane są wolne środki budżetu z roku ubiegłego w kwocie 30.794,00 zł z 
przeznaczeniem na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych. 

 
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 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 
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radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformowała, że przedłożona została ocena zasobów pomocy 
społecznej dla Gminy Kowiesy i radni mogą zapoznać się z jej treścią.  
 
Radna Urszula Ziarkowska poruszyła kwestię dotycząca drogi gminnej w Michałowicach i oczekiwań 
mieszkańców co do jej poszerzenia i rozwiązania problemu dojazdu do ich nieruchomości.  
Przewodniczący Rady wskazała na iście patową sytuację – właściciele nieruchomości sąsiadujących z 
drogą korzystają z przysługującego im prawa własności, a mieszkańcy do których nieruchomości 
przedmiotowa droga prowadzi chcą jej poszerzenia.  
 
Radni zgłosili konieczność napraw następujących dróg na terenie gminy: 
- drogi Michałowice- Turowa Wola – ubytek w asfalcie (radna Barbara Kowalska), 
- drogi w Budach Chojnackich koło sołtysa (radny Cezary Żukowski), 
- drogi w Nowym Lindowie przy zjeździe na drogę powiatową (radny Cezary Żukowski). 
 
Radna Barbara Kowalska zapytała o termin wykonania sieci wodociągowej na Jakubowie, a 
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski spytał o termin wykonania sieci wodociągowej na 
Ulaskach. 
Pan Wójt wskazał, jest to przewidziane na II etap realizacji inwestycji,  chyba że wykonawcy uda się 
jeszcze w tym roku wykonać oba etapy.  
Radny Mieczysław Trukawka zapytał o równanie dróg w roku bieżącym. 
Pan Wójt wyjaśnił, że będzie to realizowane.  
 
Ad. 10 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie XIX 
Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 13.20. 
   
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


