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P R O T O K Ó Ł XXI/2020 
 

z XXI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 czerwca 2020 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina         11.00 

 

Zakończenie Sesji godzina    11.10 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  14 
 
W sesji uczestniczyło  14 radnych (nieobecny był radny Kamil Porada) -  załącznik nr 1 do protokołu. 
W sesji udział wzięli:  
Pan Jarosław Pepka – Wójt Gminy, 
Pani Beata Heleniak – Skarbnik 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 
na wniosek  Wójta Gminy 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) Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok. 
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 

2020-2023. 
6) Zamknięcie obrad.  

  
Ad. 4 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany budżetu dotyczą wprowadzenia do realizacji zadania 
pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisnej” 
sfinansowanego z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 
943.000,00 zł i środków własnych budżetu w kwocie 17.000,00 zł oraz otrzymania dotacji na zakup 
podręczników dla uczniów w kwocie 31.428,00 zł, dotacji na diety wyborcze w kwocie 13.250,00 zł i 
obsługę wyborów - 2.300,00 zł. Ponadto ze środków jakie były zabezpieczone na sporządzenie aktów 
notarialnych ustanowienia służebności przesyłu dla sieci wodociągowej, przesuwa się kwotę 50.000 zł 
na zapłatę grzywny za nie wykonanie remontu wiaduktu w Michałowicach, jaka została nałożona na 
Gminę Kowiesy przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi. 
 
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. 5 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2020-2023. 
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Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany WPF dotyczą wprowadzenia zmian  w przedsięwzięciach 
wieloletnich. W roku 2020 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł limit zobowiązań możliwych do 
zaciągnięcia w związku z realizacją zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: 
Wędrogów, Chrzczonowice,  Lisna,  Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce,  Kowiesy,  Franciszków, 
Zawady, Chojnatka, Michałowice,  Jakubów, Ulaski,  Turowa Wola,  Wola Pękoszewska,  Budy 
Chojnackie, Chojnata – Gmina Kowiesy oraz budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków dla 
budynków użyteczności publicznej w Kowiesach”.   
Ponadto dokonuje się zgodności wartości przyjętych w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej we wszystkich wymaganych elementach według stanu budżetu na dzień 25.06.2020 r.  
 
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.6 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie XXI 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 11.10 
   
Protokołowała:                       Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


