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P R O T O K Ó Ł XXIII/2020 
 

z XXIII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 sierpnia 2020 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina         13.00 

 

Zakończenie Sesji godzina  13.50 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  12  
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych   (nieobecni byli: radna Dominika Błądek, radna Dorota Powązka  i 
radna Urszula Ziarkowska)  - według załączonej listy obecności /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 12 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) Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kowiesy. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowiesy na 

rok szkolny 2020/2021. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej 

Sołectwa Nowy Wylezin. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
10) Podjęcie uchwały w  sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok.  
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kowiesy na 

lata 2020-2023. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 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”. 

13) Wolne wnioski i informacje. 
14) Zamknięcie obrad.  

 
Nie wystąpiono z wnioskiem o zmianę porządku obrad 
 

  



Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kowiesy w dniu 14 sierpnia 2020 roku 

2 

 

Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołu z XXII Sesji Rady Gminy z 07.07.2020 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag do treści 
protokołu, wobec czego Przewodniczący przeszła do kolejnego punktu obrad. 
 
Ad. 5  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami.  
Wyjazdy i spotkania służbowe: 
1. 03.07. – spotkanie w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren. Rejon Energetyczny Żyrardów z 

Kierownikiem G. Nadulskim.  
2. 06.07. – spotkanie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.  
3. 10.07. – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach w sprawie organizacji 

tegorocznych Dożynek Powiatowych. 
4. 30.07. - uroczystość zdania obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach. 
5. 09.08.- uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 

w Paplinie. 
  
Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. Kontynuujemy realizację inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej – wykonano już 8 km 

sieci, obecnie wykonywane są prace w Wycince Wolskiej.  
2. Kontynuujemy realizację przebudowy i nadbudowy budynku strażnicy OSP w Lisnej. Wykonano 

przebudowę ścianek, wylewki, wprowadzenia pod instalacje sanitarne, schody, położono 
instalację elektryczną. Obecnie trwa montaż pokrycia dachowego. 

3. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na remont drogi we Franciszkowie. Koszt zadania to 157 tys. 
zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.  

4. W dniach 14.07.-07.08.2020r. gminna komisja ds. szacowania szkód, przeprowadziła lustrację w 
gospodarstwach rolnych  i dokonała oszacowanie szkód na miejscu. Obecnie protokoły są 
przygotowywane do przekazania ich Wojewodzie Łódzkiemu celem weryfikacji i potwierdzenia 
wystąpienia szkód. 

Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji.  
 
Ad. 6 
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 Rada Gminy Kowiesy podjęła w dniu 28 maja 
2020r. uchwałę nr XX/101/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kowiesy. W dniu 24 czerwca 2020 r. Wojewoda Łódzki zawiadomił o wszczęciu 
z urzędu postępowania w celu kontroli legalności powyższej uchwały. Zastrzeżenia organu nadzoru 
dotyczyły  następujących postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kowiesy: 
1)w § 2 ust. 5 Regulaminu w zakresie powołania się na nieostre pojęcie „zgodnie z obowiązującymi 
przepisami”. Zapis taki istotnie narusza prawo, bowiem stoi w sprzeczności z obowiązującym 
hierarchicznie systemem źródeł prawa.   
2)§ 2 ust. 6 Regulaminu stanowi w zakresie wyrazów „pod warunkiem” przekroczenie delegacji 
ustawowej wynikającej z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż 
wskazuje warunki a nie wymagania dotyczące naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami 
naprawczymi, 
3)w § 3 ust. 9 Regulaminu Rada nie wypełniła delegacji ustawowej wynikającej z przepisów cyt. 
ustawy, gdyż nie wskazała na czym ma polegać utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów 
w odpowiednim stanie sanitarnym  i porządkowym. 
 Organ nadzoru, mimo zapewnienia Przewodniczącego Rady Gminy, że kwestionowane 
postanowienia uchwały zostaną zmienione w zakresie wskazanych zastrzeżeń, uznał za zasadne 
wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, z uwagi na wiążący go termin trzydziestodniowy do wydania 
stosownego aktu nadzoru i stwierdził nieważność przedmiotowego aktu prawa miejscowego. Projekt 
regulaminu z uwzględnieniem zmian wynikających  z   rozstrzygnięcia został pozytywnie zaopiniowany 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach. 
Radni nie mieli pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał,  nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 głosami.  
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Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Kowiesy na rok szkolny 2020/2021. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że przepisy Prawa oświatowego   zobowiązują radę 
gminy do określenia  w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Ustalona i przyjęta cena jednostkowa paliwa będzie 
stosowana przy refundacji rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek 
oświatowych. Średnią cenę jednostki paliwa ustalono na podstawie danych przekazanych przez stacje 
paliw z terenu gminy z okresu od 19 lipca 2020 r. do 21 lipca 2020 r.    
Radni nie mieli pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał,  nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Ad. 8 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej 
Sołectwa Nowy Wylezin. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Sołectwa Nowy Wylezin,  
rada sołecka sołectwa liczy od 3 do 5 osób (łącznie z sołtysem). Skład liczbowy Rady Sołeckiej 
Sołectwa Nowy Wylezin wybranej w wyborach do organów jednostek pomocniczych w 2019 r. wynosi 
3 osoby. W związku z wygaśnięciem mandatu z powodu śmierci członka rady sołeckiej konieczne jest 
przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Nowy Wylezin.  
Radni nie mieli pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał,  nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Ad. 9 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniła, że z uwagi na zaangażowanie Wójta w pozyskiwanie 
dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania proponuje się ustalenie wyrskości dodatku 
specjalnego dla wójta w maksymalnej kwocie tj. 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego, co zaskutkuje podwyżką o symboliczną kwotę nieco powyżej 600 zł brutto.  
 
Pan Wójt, żeby umożliwić radnym dyskusję w przedmiocie uchwały, opuścił obrady.  
 
Radny Zbigniew Pawlak wypowiedział się przeciw podwyższeniu kwoty przedmiotowego dodatku 
wskazując na wysoką kwotę długu gminy w porównaniu do kwoty zadłużenia w okresie sprawowania 
urzędu przez poprzedniego wójta. 
Radny Bartłomiej Matysiak pokreślił skuteczność urzędującego wójta w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych m.in. na nowe samochody dla jednostek OSP z terenu gminy. 
Radna Barbara Kowalska wyraziła opinię, że to sam radny Zbigniew Pawlak twierdził, że poprzednik 
niewiele robił, a teraz nagle się okazuje, że za niego nie było długu i wskazała, że bez zaciągania 
zobowiązań niewiele w gminie się zrobi. 
Przewodniczący Rady podkreśliła, że w przypadku inwestycji część środków na ich realizację to środki 
własne, a część jest pozyskiwana z zewnątrz.  
Radny Janusz Brzeziński wskazał na realizowane przez obecnego wójta  zadania inwestycyjne  m.in. 
rozbudowę i przebudowę szkoły, rozbudowę biblioteki i podkreślił, że wójt nie może być pasywny, a 
operatywność  w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych powinna być wynagrodzona.  
Radny Zbigniew Pawlak podniósł kwestię braku środków w budżecie na ubezpieczenie AC nowych 
samochodów strażackich – zdaniem radnego środki przeznaczone na podwyżkę dla Wójta mogłyby 
być przeznaczone na  ten cel. 
Przewodniczący Rady Gminy wskazała, że nie można nie zauważyć jak wiele w naszej gminie się 
robi. 
Radny Zbigniew Pawlak wyraził opinię, że zadłużenie uniemożliwi nam realizację inwestycji w 
kolejnych latach. 
Przewodniczący Rady Gminy  przypomniała, że to samo radny twierdził przy realizacji inwestycji 
rozbudowy i przebudowy szkoły w Kowiesach.  
Radny Zbigniew Pawlak wyraził swoje stanowisko, że  rozbudowa szkoły była niewystarczająca. 
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Radny Zbigniew Pawlak poprosił o przedstawienie na jakie wydatki przeznaczona jest w roku 
bieżącym zwiększona w porównaniu do roku ubiegłego dotacja przekazana Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Kowiesach.  
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 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, 1 radny  głosował przeciw. Uchwała została podjęta 11 głosami. 
 
Powrócono do kwestii ubezpieczenia AC nowych samochodów strażackich i Przewodniczący Rady 
Gminy  podkreśliła, że sprawa pozostaje nadal otwarta i leży w gestii rady gminy. 
 
Pan Wójt powrócił na dalszą część obrad.  
 
 Ad. 10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Kowiesy  na 2020 rok. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że dochody budżetu zwiększa się o kwotę: 
-  28.802,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na granty sołeckie (dla sołectwa 
Chrzczonowice na montaż altany - 10.000 zł, dla sołectwa Jeruzal na montaż klimatyzatorów w 
świetlicy - 8.802 zł oraz dla sołectwa Lisna na zakup garażu blaszanego i wykonanie kostki brukowej 
przy altanie - 10.000 zł), 
- 27.056,00 zł z tytułu dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego, 
- 65.008,00 zł z tytułu otrzymania zwiększonej subwencji  oświatowej na wyposażenie szkoły 
podstawowej w Kowiesach w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych, 
- 23.199,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki 
niepełnosprawnych dzieci. 
W zadaniach inwestycyjnych zwiększa się nakłady na remont drogi we Franciszkowie o kwotę 
38.800,00 zł. koszt remontu 157.000 zł, w tym 48.200 środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi a 108.800 zł to środki z budżetu gminy. 
Sołectwo Stary Wylezin zmieniło zadanie poznaczone do realizacji  ze środków funduszu sołeckiego. 
Pierwotnie ustalono zadanie utwardzenia terenu kostką brukową przed świetlicą wiejską po czym 
zmieniono na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy i bramy wjazdowej, ponieważ wykonanie 
utwardzania terenu kostką wykonanie zostanie w ramach projektu grantowego realizowanego ze 
środków UE za pośrednictwem LGD „Krainy Rawki”. W ramach tego samego projektu urządzona 
została jeszcze siłownia zewnętrza przed świetlicą, podobnie w Woli Pękoszewskiej również 
urządzenia siłowe zamontowane nad stawem  oraz przy placu zabaw w Paplinie. 
 Ponadto zmiany budżetu dotyczą dostosowania planowanych kwot na inwestycję wodociągową po 
zatwierdzeniu i podpisaniu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi aneksu aktualizującego wartości 
zadania po przetargu. I tak wartość zadania planuje się w kwocie 3.650.000 zł - 1.750.000 zł w 2020 
roku i 1.900.000 zł w 2021 , łącznie w tym 1.763.034 zł środki PROW (ok48%). 
Radni nie mieli pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał,  nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Ad. 11 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kowiesy na lata 2020-2023. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany WPF dotyczą wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach 
wieloletnich. W 2020 r. zmniejsza się o kwotę 400 tys. zł limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia 
w związku z realizacją zadania wodociągowego. Ponadto dokonuje się zgodności wartości przyjętych 
w budżecie gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach według stanu budżetu na dzień 
14.08.2020 r.   
Radni nie mieli pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał,  nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Ad. 12 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania pn. „Budowa sieci 
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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”. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z brakiem własnych środków za zabezpieczenie zapłaty za 
zadanie wodociągowe, korzystamy z możliwości zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie ze środków budżetu państwa do wysokości przyznanej dotacji tj. w kwocie 1.763.034,00 
zł. Pożyczka zostanie spłacona po rozliczeniu zadania i otrzymaniu środków z PROW. 
Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,06 % plus prowizja bankowa w wysokości 0,1% wysokości 
pożyczki. Pożyczka zostanie uruchomiona w następujących transzach: 
a) w roku 2020 w kwocie 814.118,00 zł, 
b) w roku 2021 w kwocie 948.916,00 zł. 
Radni nie mieli pytań. Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał,  nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 12 głosami.  
 
Ad. 13 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  
 
Pan Wójt na prośbę radnego Mieczysława Trukawki przybliżył na czym polegają problemy przy 
realizacji zadania wodociągowego – przy braku ustanowionych w drodze aktu notarialnego 
służebności przesyłu (brak woli mieszkańców co do podpisania aktu lub niestawiennictwo 
mieszkańców u notariusza) wycofanie zgody wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia czy zmiana 
właściciela gruntu powoduje konieczność przeprojektowywania sieci (zwiększenie kosztów).   
 
Radny Zbigniew Pawlak poprosił o przedstawienie pisma mieszkańca dotyczącego drogi w 
miejscowości Paplin w stronę Wólki Jeruzalskiej (ubytki w nawierzchni). 
Pan Wójt wyjaśnił, że mieszkaniec pismo wystosował przed naprawą ww. drogi, a Pani 
Przewodniczący Rady wskazała, że radny zapewne może poznać treść wzmiankowanego pisma u 
jego autora, skoro wypowiada się w imieniu mieszkańca. 
 
Radny Cezary Żukowski poruszył kwestię możliwości pozyskiwania  środków na realizację zadań w 
zakresie melioracji, która wydaje się radnemu bardzo istotna, gdyż część gminy jest zmeliorowana, i 
zaproponował zatrudnienie w urzędzie  osoby, która się tym mogłaby zająć. Opinię o konieczności 
pozyskiwania środków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych podzielił radny Mieczysław Trukawka.  
Przewodniczący Rady Gminy wskazała, że na terenie gminy działa Gminna Spółka Wodna utworzona 
w celu zaspokajania  potrzeb w zakresie gospodarowania wodami, a pan Wójt zaproponował 
spotkanie z prezesem GSP by omówić zagadnienie pozyskania funduszy na melioracje.  
 
Pan Wójt, na prośbę radnego Marka Szelążka, poinformował radnych o podjęciu przez Starostę 
Powiatu Skierniewickiego zawieszonego postępowania o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów 
na terenie zakładu w Chrzczonowicach, wskazał, że opinia wójta przewidziana przepisami prawa jest 
w tym przedmiocie negatywna oraz, że z uwagi na to, że gmina nie jest stroną w toczącym się 
postępowaniu  nie może wziąć udziału w oględzinach instalacji, obiektu budowlanego lub jego części i 
miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów. 
 
 Ad. 14 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie        
XXIII Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 13.50 
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