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P R O T O K Ó Ł XX/2020 
 

z XX Sesji Rady Gminy odbytej w dniu  28 maja 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  14 
 
W sesji uczestniczyło  14 radnych (nieobecny był radny Mieczysław Trukawka) -  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 Raportu o stanie gminy za rok 2019. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kowiesy. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie petycji. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 

stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 
13) Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie 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: 

1) zmianę brzmienia punktu 13 na: 
„13) Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok”; 

2) wprowadzenie pod obrady po punkcie 13 punktu 14 w brzmieniu: 
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„14) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.” 

Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. Głosowanie przeprowadzono za 

pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, 14 radnych głosowało za przyjęciem wniosku o 

zmianę porządku, nikt nie głosował przeciw.  Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 14 głosami. 

 

Po zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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 Raportu o stanie gminy za rok 2019. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kowiesy. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie petycji. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości 

stanowiących własność gminy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 
13) Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok. 
14) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
15) Wolne wnioski i informacje. 
16) Zamknięcie obrad.  

     
Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołu z  XIX  Sesji Rady Gminy z 29 kwietnia  2020 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Ad. 5  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami.   
 
W okresie międzysesyjnym nie miały miejsca spotkania poza siedzibą urzędu i wyjazdy służbowe.  
   
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 

1. 15 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na budowę sieci wodociągowej i  
oczyszczalni ścieków dla budynków administracyjnych gminy. Wykonawca rozpoczął prace  
projektowe związane z budową oczyszczalni (system „zaprojektuj i wybuduj”). 

2. Podpisaliśmy umowę na kupno samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Paplin. Przetarg 
został rozstrzygnięty 12 maja 2020 r. W ramach postępowania została wybrana  
oferta firmy z Kielc na kwotę 849.661,00 zł brutto. 

3. Ministerstwo Cyfryzacji pozytywnie rozpatrzyło wnioski o odstępstwa w zakresie budowy 
kanału technologicznego dla dróg; Wola Pękoszewska – Niemieryczew i Kowiesy-
Franciszków. 

 
Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji.  
 
Ad. 6 
W punkcie tym pan Wójt przedstawił Raport o stanie gminy za 2019 rok, wskazując na najistotniejsze 
kwestie zawarte w dokumencie, a mianowicie: 
- zrealizowane w 2019 r. zadania inwestycyjne i projekty (w tym: rozbudowa i przebudowa budynku 
szkoły podstawowej w Kowiesach - etap II przebudowa, budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni 
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okrężnej przy szkole podstawowej w Kowiesach, rozbudowa i remont Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Kowiesach, wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych, nadbudowa i wymiana 
konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy oraz rozbudowa archiwum, przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej Nr 115151 relacji Wola Pękoszewska – Korabiewice, projekt „Podniesienie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego - Rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkańców”), 
- projekty sołeckie dofinansowane w ramach „Grantów sołeckich”’, 
- najważniejsze planowane na 2020 r. zadania inwestycyjne (budowa sieci wodociągowej, 
przebudowa drogi gminnej relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice) i projekty realizowane w ramach 
działania Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych na obszarze LGD „Kraina 
Rawki”, 
- nowopowstałe organizacje pozarządowe, 
- dane z szacowania strat w produkcji rolnej na terenie gminy powstałych w wyniku niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych w 2019 r., 
- sytuacja finansowa gminy według stanu na 31.12.2020 r. (w tym: wykonanie dochodów, wydatków, 
zobowiązania gminy). 
Nadmieniono o  opublikowaniu raportu w BIP, że radni dokument otrzymają w materiałach na sesję 
absolutoryjną, i że debata nad nim zostanie przeprowadzona na ww. sesji.  
Przewodniczący Rady wskazała, że dokument obrazuje jak bardzo zmieniła się nasza gmina w ciągu 
roku.  
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Kowiesy. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że  ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zobowiązuje rady gmin do 
dostosowania zapisów uchwał w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy zgodnie ze nowelizowanym art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach – regulacje przedstawionego radnym Regulaminu są zgodne z tym 
przepisem i projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach.  
Wiceprzewodniczący Bogdan Mioduszewski zapytał: 
-  o realizację przez mieszkańców obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 
części nieruchomości służących do użytku publicznego (pani Sekretarz wyjaśniła, że ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości), 
- o lokalizację Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pracownik ds. obsługi 
rady gminy i kadr wyjaśnił, że PSZOK obsługujący mieszkańców gminy znajduje się w Pukininie), 
- czy obowiązek właściciela zwierzęcia, które zanieczyściło drogę lub chodnik polegający na 
niezwłocznym uprzątnięciu zanieczyszczenia dotyczy właścicieli koni (pani Sekretarz udzieliła 
odpowiedzi twierdzącej). 
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 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że  ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zobowiązuje rady gmin do 
dostosowania zapisów uchwał w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 
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 
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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. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w uchwale Nr XVIII/96/20 Rady Gminy Kowiesy z 
dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zmienia się załącznik określający 
wzór deklaracji w ten sposób, że w rubryce G.7 – opłata kwartalna  formułę (G.6.x4) zmienia się na 
formułę (G.3.x3 lub G.6.x3). 
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 
radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie petycji. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w dniu 03.04.2020 r. drogą mailową wpłynęła 
petycja złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego – wprowadzenie 
lokalnej tarczy antykryzysowej, w której wniesiono o: 
1) umorzenie II i III raty podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców gminy, odroczenie 

na okres pół roku płatności IV raty przedmiotowego podatku oraz przyjęcie minimalnych stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2021;   

2) niepobieranie opłaty targowej przez okres pół roku od  osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 
targowiskach i wprowadzenie po tym okresie stawki opłaty minimalnej; 

3) niepobieranie opłat za występy uliczne w wyznaczonych do tego miejscach przez okres pół roku i 
wprowadzenie po tym okresie stawki opłaty minimalnej;  

4) umorzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres pół roku a po tym okresie 
ustalenie stawki minimalnej opłaty; 

5) niepobieranie opłat parkingowych przez okres pół roku i wprowadzenia po tym okresie 
zmniejszonej stawki opłaty za godzinę parkowania;    

6) podjęcie uchwały solidarnościowej jednoczącej samorządy lokalne w walce z koronawirusem. 
Petycja została rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.05.2020 r. 
Komisja w sporządzonej opinii w przedmiocie wskazanej petycji wniosła o jej nieuwzględnienie. 
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 
radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad. 11 
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 przedmiotem uchwały są następujące 
nieruchomości dzierżawione przez osoby fizyczne, na podstawie umów dzierżaw sporządzonych na 
okres do lat trzech: 
 

Przedmiot umowy Pow. [ha] Wysokość czynszu rocznego [zł] 

obręb nr działki netto VAT 

Kowiesy 134,110/14 0,1900 55,00  

110/12 0,1300 55,00 12,65 

110/11 0,1400 55,00  

Jeruzal część 
283/1 

0,3000 65,00  

 
 Dzierżawcy wnioskują o zawarcie kolejnych umów.    
Radny Zbigniew Pawlak zapytał, czy nie można sprzedać tych nieruchomości w drodze przetargu? 
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Pan Wójt wskazał, że dzierżawcy nie wnioskują o ich zakup, a pani Sekretarz dodała, że w tym 
przypadku nieruchomości mogą zostać zbyte w drodze bezprzetargowej. 
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. 12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 
użytkowego stanowiącego własność gminy z dotychczasowym najemcą. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że lokal użytkowy o powierzchni 16,60 m

2
 znajdujący 

się w budynku o numerze porządkowym Kowiesy 86, na działce nr ew. 116/5,  jest wynajmowany w 
celu prowadzenia działalności w zakresie nauki języka angielskiego. Dotychczasowy najemca zwrócił 
się z wnioskiem o możliwość przedłużenia umowy najmu na okres do lat 3 w celu kontynuacji 
świadczenia swoich usług.   
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 
radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany budżetu dotyczą: 

 dotacji na zakup laptopów dla szkół w ramach programu „Zdalna szkoła +” – 45.000,00 zł, 

 konieczności przeprowadzenia remontu SUW w Starym Wylezinie –  40.000,00 zł, 

 konieczności przeprowadzenia naprawy dachu na budynku strażnicy w Jeruzalu – 15.000,00 zł, 
Radny Zbigniew Pawlak stwierdził, że usterka powinna zostać naprawiona przez wykonawcę w 
terminie gwarancji. 
Pani Skarbnik  wyjaśniła, że termin gwarancji dawno upłynął.  

 zwiększenia wydatków na remonty dróg gminnych – 40.000,00 zł, 

 przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji OZE na terenie gminy 
Kowiesy” - 20.000,00 zł. 

Powyższe środki pochodzą z rezygnacji z remontu w Urzędzie Gminy, który był planowany na rok 
bieżący.  
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 
radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad. 14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że  w związku z realizowaną inwestycją budowy sieci wodociągowej istnienie 
możliwość uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 297.745 zł na to zadanie. Warunkiem 
otrzymania dotacji jest zaciągnięcie pożyczki w wysokości 694.740 zł ( w dwóch transzach – na 2020 i 
2021 rok). Pożyczka zaciągana jest na okres 15 lat z 6-miesięcznym okresem karencji w spłacie. 
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5% w stosunku rocznym.   
Pani Skarbnik wskazała również na możliwość ubiegania się o środki z budżetu państwa 
(finansowanie wyprzedzające) w formie preferencyjnej pożyczki udzielanej na finansowanie kosztów 
kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach PROW na lata 2014-2020. 
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 
radnych, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 14 
głosami. 
 
Ad. 15 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
Na posiedzenie przybył przedstawiciel Przychodni RAWKA, który przybliżył  następujące kwestie: 
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- termin otwarcia placówki w Kowiesach –   08.02.2020 r.  
- uruchomienie punktu pobrań – w połowie czerwca, 
- otwarcie punktu aptecznego i dostępność produktów dopuszczonych do obrotu w punkcie – 
późniejszy termin otwarcia punktu niż przychodni, pewne kategorie leków nie będą dostępne w 
punkcie ale mogą być dostarczone dla pacjenta z apteki prowadzonej przez podmiot w Skierniewicach 
lub innej, 
-  wydanie dokumentacji medycznej przez placówki świadczące usługi POZ pacjentowi (na pytanie 
Wiceprzewodniczącego Rady), 
- kontynuacja leczenia po zmianie przez pacjenta podmiotu świadczącego usługi POZ (na pytanie 
Wiceprzewodniczącego Rady), 
- dotychczasowe świadczenie usług w dobie pandemii (realizacja pobrań i wizyty domowe gdy 
zachodzi taka konieczność), 
- forma powiadomienia mieszkańców o terminie otwarcia placówki – ulotki informacyjne, baner 
informacyjny na ogrodzeniu ośrodka (na pytanie radnej Barbary Kowalskiej), 
- działanie punktu informacyjnego w budynku ośrodka –  punkt czynny w dni robocze od 10.00 do 
14.00. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przekazała obecnym wyrazy uznania i podziękowania za pracę na rzecz 
rozwoju lokalnej wspólnoty z okazji Dnia Samorządowca.  
 
Ad. 16 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie XX 
Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.00. 
   
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


