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P R O T O K Ó Ł XXII/2020 
 

z XXII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 lipca 2020 roku na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina         13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina    14.10 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  13 do punktu 7, od punktu 8 - 14 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych do punktu 7 (nieobecni byli: radna Dorota Powązka  i radna 
Dominika Błądek) 14 radnych od punktu 8 (przybyła radna Dominika Błądek)  - według załączonej 
listy obecności /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, a nie było 
zgłoszeń mieszkańców do wzięcia udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok.  
  
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 protokołów z poprzednich sesji rady gminy. 
5) Informacja Wójta o działalności między sesjami.   
6) Przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kowiesy. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu na 2019 rok. 
10) Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.  
11) Podjęcie uchwały w  sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok.  
12) Wolne wnioski i informacje. 
13) 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 
protokołów z XX Sesji Rady Gminy z 28.05.2020 r. i XXI Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy z 
25.06.2020 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag do treści protokołów, wobec czego Przewodniczący 
przeszła do kolejnego punktu obrad. 
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Ad. 5  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami.  
Wyjazdy i spotkania służbowe: 
1. 04.06.. -  posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD „Kraina Rawki” oceniającej wnioski o powierzenie 

grantów w ramach ogłoszonych naborów.  
2. 26.06. – podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowy dotacyjnej na modernizację 

drogi dojazdowej do pól w Franciszkowie – 48.200,00 zł (środki z budżetu Województwa 
Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z  produkcji gruntów rolnych). 

3. 29.06. – spotkanie w Rzeczycy z wójtami gmin borykającymi się z problemem remontów 
wiaduktów  nad liniami kolejowymi w ciągach dróg gminnych.  

4. 06.07. – spotkanie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.  
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. Odebrany został średni samochód pożarniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Paplinie – koszt 

inwestycji to ok. 847 tys. zł brutto. 
2. Podpisana została umowa na przebudowę i nadbudowę budynku strażnicy OSP na potrzeby 

świetlicy wiejskiej w Lisnej -  całkowity koszt zadania 937 tys. zł.  
3. Trwają remonty cząstkowe na drogach gminnych z funduszu sołeckiego. 
4. Podpisana została umowa na dostawy energii elektrycznej na 2021 rok (25% oszczędności w 

stosunku do cen obowiązujących). 
5. Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej – obecnie w miejscowości Pękoszew.  
6. Zakończono rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Paplinek – całkowity koszt zadania to 617 

tys. zł brutto.  
7. W dniach 18.06.-03.07.2020r. były przyjmowane wnioski od rolników o oszacowanie szkód w 

gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku przymrozków wiosennych. Łącznie przyjęto ok. 300 
wniosków. Z uwagi na duże zainteresowanie termin ich przyjmowania wydłużono do jutra tj. 
08.07.2020 r. 

8. Sporządzono operat szacunkowy określający wartość prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 23/5, o  pow. 0,28ha, położonej w miejscowości 
Zawady. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka ma możliwość zabudowy budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi. Wartość nieruchomości 
to 98 364 zł netto (35,13 zł/m

2
). 

 
Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji.  
 
Ad.6 
Kolejny punkt przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok. 
Pani Przewodniczący wyjaśniła, że Raport o stanie gminy za 2019 rok został przedstawiony radnym 
do końca maja br.  oraz opublikowany w BIP Urzędu Gminy i otworzyła debatę nad  dokumentem. 
Przewodniczący Rady następnie wskazała, że raport jest kompleksowym opracowaniem 
zawierającym szereg istotnych danych dotyczących gminy. 
Z uwagi na to, że pozostali radni nie wyrazili woli udziału w debacie Pani Przewodniczący zakończyła 
debatę. 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kowiesy. 
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Głosowanie przeprowadzono za pomocą 
urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 13 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  od głosu się  wstrzymał 1 radny, nikt nie 
głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 głosami „za”, tj. bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady. 
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 
W trakcie tego punktu na obrady przybyła radna Dominika Błądek.  
Pani Przewodniczący Rady Gminy poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania 
finansowego. 
Pani Skarbnik omówiła kolejno: 
1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Kowiesy. 
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2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Kowiesy. 
3. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych. 
4. Zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych. 
Pani Przewodniczący Rady Gminy poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu na 2019 rok wraz z informacją o 
stanie mienia komunalnego omawiając kolejno: dane ogólne z wykonania budżetu 2019 roku, 
wykonanie dochodów  wraz  z źródłami dochodów własnych, wysokość dotacji na zadania zlecone 
i dodatkowe dofinansowanie w formie dotacji, wysokość otrzymanych subwencji, wykonanie wydatków 
budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących 
w poszczególnych działach, dane dotyczące stanu zobowiązań gminy na koniec 2019 roku i o 
wysokości dokonanych spłat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz o środkach pieniężnych na 
rachunkach bankowych na 31.12.2019 r. oraz dane dotyczące przysługujących gminie praw własności 
na dzień 31.12.2019 r.  
Radni nie mieli  pytań. 
Pani Przewodniczący Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr III/66/2020 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej 
sprawozdania Wójta Gminy Kowiesy z wykonania budżetu za 2019 rok. 
 
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Głosowanie przeprowadzono za pomocą 
urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, od głosu się wstrzymał 1 radny, nikt 
nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 13 głosami. 
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 
wykonania budżetu na 2019 rok. 
Radna Dominika Błądek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawiła stanowisko 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy podjęte  na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 roku. Zastępca 
Przewodniczącego wskazała, że 5 członków Komisji Rewizyjnej wyraziło pozytywną opinię o realizacji 
budżetu za 2019 rok i jednogłośnie postawiło wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego 
i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy. 
Pani Przewodniczący Rady Gminy zapoznała radnych z Uchwałą Nr III/121/2020 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z 3 czerwca 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Kowiesy w sprawie absolutorium za 2019 rok. 
Radny Zbigniew Pawlak zwrócił uwagę, że chociaż komisja rewizyjna podkreśliła, że wójt realizując 
wykonywanie budżetu starał się kierować  zasadą oszczędności to o oszczędnościach nie można 
mówić, jeżeli utrzymujemy szkołę w Jeruzalu, która kosztuje gminę 1 mln zł rocznie,  co przez trzy lata 
daje 3 mln zł. 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniała, że szkoła podstawowa w Jeruzalu powstała z 
przekształcenia gimnazjum. 
Radny podniósł kwestię niedostatecznej rozbudowy szkoły w Kowiesach, by mogła pomieścić 
wszystkich uczniów z terenu gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy wskazała, że w roku szkolnym 2020/2021 klasa VII pozostaje w 
Kowiesach. 
Radny wskazał, że w przyszłym roku szkolnym w Jeruzalu będzie pobierać naukę klasa VIII i poruszył 
kwestię nieotrzymania dotacji do przebudowy szkoły w Kowiesach, o którą wnioskowano. 
Pan Wójt przypomniał, że radni byli informowani o możliwości pozyskania dofinansowania  oraz o 
związanym z tym ryzyku jego nieuzyskania.  
 
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Głosowanie przeprowadzono za pomocą 
urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad projektem udział wzięło 14 
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  od głosu się  wstrzymał 1 radny, nikt 
nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 13 głosami „za”, tj. bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady. 
Pani Przewodniczący Rady Gminy pogratulowała Wójtowi Gminy uzyskania absolutorium, 
podkreślając, że jego działania przyczyniają się do rozwoju gminy, żyje nam się coraz lepiej, 
realizowane są kolejne inwestycje, pozyskiwane są dofinansowania. 
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Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.  
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że w  dniu 23.03..2020 r. droga mailową wpłynęła 
petycja  w interesie publicznym Stop zagrożeniu życia i zdrowia złożona w imieniu członków (około 
200 podmiotów) Koalicji Polska Wolna od 5G przez Komisję Sterującą i jej doradców wymienionych 
z imienia i nazwiska, stopnia naukowego i pełnionej funkcji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Kowiesy na posiedzeniu w dn. 18.05.2020 r.  poddała analizie treść pisma pod kątem czy 
zawiera ono żądanie, które może być przedmiotem petycji i czy dotyczy ono  kwestii związanej 
z działalnością jednostki samorządu terytorialnego, czy wpłynęło do organu właściwego merytorycznie 
oraz czy wypełnione zostały warunki formalne jakim powinna odpowiadać petycja. Przedmiotowa 
petycja nie zawiera żadnego wskazania co do oznaczenia  miejsc zamieszkania czy też siedzib 
podmiotów wnoszących petycję, wobec czego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
o petycjach pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 
  
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 zmian budżetu i w budżecie gminy Kowiesy  na 2020 rok. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany budżetu dotyczą wprowadzenia do realizacji zadania pn.. 
„Przebudowa drogi we Franciszkowie” dofinansowanego z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 
w kwocie 48.200,00 zł. Środki własne na to zadanie w kwocie 70.000,00 zł zostają przesunięte z 
zadania budowy oświetlenia ulicznego w Chojnacie. Ponadto przyjmuje się dotację na II turę wyborów 
Prezydenta RP w kwocie 20.708,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku z lat ubiegłych w 
kwocie 616,00 zł.  
 
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. 12 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
 
Przewodniczący Rady Gminy odniosła się do wyrażonego w punkcie 9 przez radnego Zbigniewa 
Pawlak zdania nt. braku oszczędności wskazując, że pozyskiwanie środków zewnętrznych na drogi, 
wodociąg czy samochody dla straży jest formą oszczędności. 
 
Radny Zbigniew Pawlak wyraził opinię co do wykonania nawierzchni remontowanej drogi w Paplinie 
w kierunku Wólki Jeruzalskiej – jego zdaniem nawierzchnia została wykonana z materiału wątpliwej 
jakości. 
Pan Wójt wskazał, że mieszkańcy mieszkający przy tej drodze nie wnoszą zastrzeżeń. 
 
Radny Janusz Brzeziński odniósł się do realizacji zadania rozbudowy szkoły w Kowiesach i 
przypomniał, że radni stanęli przed wyborem albo realizujemy projekt w okrojonej wersji i otrzymamy 
dofinansowanie, albo nie realizujemy tego zadania. Radny wskazał, że docelowo miała być 1 szkoła 
podstawowa w gminie, a sytuacja demograficzna wymogła konieczność funkcjonowania dwóch 
placówek oświatowych. Radny podkreślił, że realizacja zadania znacząco poprawiła warunki nauki w 
placówce w Kowiesach i powinniśmy się cieszyć z tego co zostało wykonane, a każdy samorząd 
dokłada do oświaty.  
Radny odniósł się również do stanu nawierzchni dróg destruktowych, wskazując, że naprawy ubytków 
w tej nawierzchni tłuczniem nie sprawdzają się i lepiej zakupić masę asfaltową na zimno. 
 
Radny Mieczysław Trukawka odniósł się do kwestii ewentualnej likwidacji szkoły w Jeruzalu i 
wykorzystania budynku do innych celów podkreślając, że budynek nieużytkowany będzie niszczał a 
budynek szkoły posiada zaplecze kuchenne.  
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Przewodniczący Rady Gminy wskazała, że z pewnością staniemy przed takim dylematem, a radna 
Dominika Błądek zaproponowała, by wtedy każdy z radnych zastanowił się nad ewentualnym innym 
wykorzystaniem budynku szkoły.  
Przewodniczący Rady Gminy zaznaczyła, że w sąsiedniej gminie Nowy Kawęczyn są trzy szkoły 
podstawowe i mała liczba uczniów.  
 
Radny Kamil Porada zasygnalizował konieczności naprawy ubytków w nawierzchni asfaltowej drogi w 
Kowiesach przy wjeździe do szkoły. 
 
Pan Wójt: 
- poinformował, że w I turze Wyborów Prezydenta RP w gminie Kowiesy najwięcej głosów uzyskał 
urzędujący Prezydent – 875, kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał 239 głosów, 
- poinformował o planowanej na 9 sierpnia br. uroczystości przekazania samochodu pożarniczo-
gaśniczego dla jednostki OSP w Paplinie, 
- przekazał na ręce radnych dyplomy dla finalistów Konkursu Najpiękniej Umajona  Kapliczka 
zorganizowanego w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina 
Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 –   Turowa Wola (III miejsce) i Chełmce (wyróżnienie), 
- poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek o podjęcie postępowania w przedmiocie  
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  - Zakład 
produkcji polepszacza glebowego w Chrzczonowicach. 
 
Radny Zbigniew Pawlak poruszył kwestię nieotrzymania dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na przebudowę 
zbiornika małej retencji w Woli Pękoszewskiej. 
Pan Wójt przypomniał, że gmina   spełniła na etapie składania wniosku wszystkie wymogi formalne w 
tym przedstawienie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Obecnie toczy się postępowanie sądowe z pozwu gminy przeciwko  
WFOŚiGW w Łodzi (roszczenie  o wypłatę przyznanej dotacji) – sąd okręgowy skierował strony do 
mediacji (odbyły się 2 spotkania mediacyjne).  
 
Na posiedzenie przybył przedstawiciel Przychodni RAWKA, który przybliżył  m.in. następujące 
kwestie: 
- godziny otwarcia placówki w Kowiesach (od 01.07. br. obowiązuje kontrakt z NFZ na świadczenie 
przez podmiot usług POZ w tej placówce) –   poniedziałek-piątek od 8.00 do 18.00, po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej (z uwagi na sytuację epidemiologiczną), 
- uruchomienie punktu pobrań –  wtorek i czwartek od 8.00 do 10.00, 
- otwarcie punktu aptecznego – od września br.  
 
 Ad. 13 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie        
XXII Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 14.10 
    
Protokołowała:                           Przewodniczący  
                                                                                                                 Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                                 /-/ Zuzanna Dudziak 


