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P R O T O K Ó Ł XXVII/2020 
 

z XXVII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia  2020 roku na Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kowiesy 

 
Początek Sesji godzina           9.00 

 

Zakończenie Sesji godzina      9.30 
 

Ustawowy stan radnych  15 
Faktyczny stan radnych  15 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych,  zgodnie z listą 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. 
  
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 15 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:   
 

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 planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kowiesy 

na 2021 rok. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Kowiesy dotyczącego propozycji Komisji 

Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych pozostawienia urzędowej nazwy 
miejscowości Huta Zawadzka jako część wsi Zawady.   

9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 2021. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu skierniewickiego. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021. 
14) Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2021-

2035. 
15) Wolne wnioski i informacje. 
16) Zamknięcie obrad.  

 
Z wnioskiem o zmianę  porządku obrad wystąpił Wójt Gminy, który wniósł o wprowadzenie po punkcie 
14 punktu 15 w brzmieniu: 
„15)   Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Ministra Infrastruktury.” 
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Wniosek o zmianę porządku został poddany pod głosowanie. Głosowanie przeprowadzono za 
pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. 
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, 15 radnych głosowało za przyjęciem wniosku o 
zmianę porządku, nikt nie głosował przeciw.  Wniosek o zmianę porządku został przyjęty 15 głosami. 
 
Po zmianie porządek obrad przedstawia 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) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kowiesy 

na 2021 rok. 
8) Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Kowiesy dotyczącego propozycji Komisji 

Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych pozostawienia urzędowej nazwy 
miejscowości Huta Zawadzka jako część wsi Zawady.   

9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 2021. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 rok. 
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na 

zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie 
gmin powiatu skierniewickiego. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021. 
14) Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2021-

2035. 
15) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Ministra Infrastruktury. 
16) Wolne wnioski i informacje. 
17) Zamknięcie obrad.  

 
Ad. 4 
Przewodniczący Rady  zapytała, czy radni chcą się wypowiedzieć lub zgłosić uwagi co do treści 
protokołu z  XXVI  Sesji Rady Gminy z 26 listopada  2020 r. Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Ad. 5  
Kolejny punkt to  informacja Wójta o działalności między sesjami.   
Wyjazdy i spotkania: 

1. 04.12. – spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury  dotyczące problemu finansowania remontów 
wiaduktów kolejowych przez jst. 

2. 11.12. – oficjalne przekazanie kluczy do świetlicy wiejskiej w Lisnej.  
3. 14.12. – spotkanie z dyrektorem PUP w Skierniewicach. 
4. 18.12. – podpisanie aktu notarialnego w Rawie Mazowieckiej. 
5. 28.12 – spotkanie z Wojewodą Łódzkim w sprawie problemu finansowania remontów 

wiaduktów kolejowych przez jst oraz drugiego naboru o dofinansowanie inwestycji ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. 
  

Zadania inwestycyjne i sprawy bieżące: 
1. W dniu 16.12.2020 r. odebrano z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pozytywnie 

zweryfikowane i potwierdzone przez Wojewodę Łódzkiego protokoły dotyczące oszacowania 
szkód w rolnictwie spowodowanymi przymrozkami wiosennymi w 2020 r. Na chwilę obecną 
nie uruchomiono pomocy dla poszkodowanych rolników w formie jakie były w ubiegłych 
latach. Rolnicy zainteresowani kredytami preferencyjnymi powinni udać się z protokołem do 
banku celem uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie.  

2. W dniu 18.12.2020 r. podpisano akt notarialny dotyczący zakupu na rzecz Gminy Kowiesy 
działki nr 117/17, o pow. 0,1647 ha, położonej w obrębie Kowiesy w celu powiększenia działki 
zabudowanej budynkiem administracyjnym Urzędu. Wartość nabytej nieruchomości 32 200zł.  

3. Zakończyliśmy odbioru I Etapu sieci wodociągowej oraz tzw. "łącznika" pomiędzy 
miejscowościami Wola Pękoszewska i Borszyce. W związku z tym mieszkańcy mają już 
możliwość przyłączania się do sieci wodociągowej. 
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4. Przeprowadzamy obecnie procedurę związaną z wyborem wykonawcy na realizację inwestycji 
związanych z budową oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chojnata oraz Chełmce. 
Planowany termin realizacji inwestycji - wiosna 2021 r.  

5. Jesteśmy po roku eksploatacji instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 
publicznej. W okresach letnich, przy dużym uzysku energii elektrycznej z paneli, praktycznie 
nie ponosi opłat za zużytą energię elektryczną, a jedynie ponosimy opłaty dystrybucyjne (ok.  
150-200 zł/2 miesiące). 

6. Na przełomie marca i kwietnia ruszy nabór do RPO na montaż instalacji fotowoltaicznych i 
wymianę pieców dla mieszkańców.   

Radni nie mieli pytań do przestawionej informacji.  
  
Ad. 6 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Gminy Kowiesy rada gminy 
uchwala plan pracy Komisji rewizyjnej na rok kalendarzowy w IV kwartale roku poprzedzającego.  W 
planie pracy na rok 2021 ujęto przeprowadzenie kontroli wydatków poniesionych na zadanie pn. 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kowiesach” w I półroczu 2021 r. oraz 
przeprowadzenie kontroli wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
115151 E relacji Wola Pękoszewska- Korabiewice” w II półroczu 2021 r. Ponadto w planie ujęto 
działania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym czyli  ocenę wykonania budżetu po 
zakończeniu roku budżetowego i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium wójtowi oraz ocenę wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.   
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 7 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 
Kowiesy na 2021 rok. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Gminy 
Kowiesy przewodniczący stałej komisji rady przedstawia radzie w IV-tym kwartale  ramowy plan pracy 
na następny rok kalendarzowy. Plany pracy Komisji Budżetu, Finansów i Oświaty oraz Komisji 
Rozwoju Gospodarczego będą obejmowały: 
1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach z zakresu przedmiotu działania komisji przed sesjami 
rady gminy. 
2. Analizę i opiniowanie wniosków oraz sprawozdań w sprawach z zakresu przedmiotu działania 
komisji składanych w trakcie roku. 
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu pracy komisji za 2021 r. w IV kwartale 2021 r. 
4. Opracowanie planu pracy na 2022 r. w IV kwartale 2021 r. 
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 8  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Kowiesy dotyczącego 
propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych pozostawienia urzędowej nazwy 
miejscowości Huta Zawadzka jako część wsi Zawady.  
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr  przypomniał, że Rada Gminy Kowiesy wystąpiła z wnioskiem 
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego 
w przedmiocie zniesienia 11 urzędowych nazw miejscowości. Na początku grudnia do tut. urzędu 
wpłynęło pismo z Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 
która  pozytywie zaopiniowała zniesienie 6 urzędowych nazw miejscowości i  negatywnie zaopiniowała 
zniesienie 5 urzędowych nazw miejscowości. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych 
zaproponowała pozostawienie nazwy miejscowości Huta Zawadzka jako część wsi Zawady i zwróciła 
się o zajęcie stanowiska w tym przedmiocie. Akcepcja propozycji wyrażona w formie uchwały zostanie 
przekazana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. 
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
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projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 9  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kowiesy  na rok 
2021. Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr przypomniał, że prowadzenie działań związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  jak i przeciwdziałanie narkomanii należy do 
zadań własnych gmin i  jest prowadzone w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Na realizację tych zadań 
zaplanowano w przyszłorocznym budżecie 50 tys. zł (na zapobieganie alkoholizmowi 40 tys. zł a na 
zapobieganie narkomanii 10 tys. zł). 
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad.10 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego. 
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że prawo energetyczne nakłada na radę gminy 
obowiązek określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
Pani Przewodniczący dodała, że radni zapoznali się z proponowanym wzorem formularza.  
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 11  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu  i w budżecie Gminy Kowiesy na 2020 
rok. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że  zmiana budżetu dotyczy otrzymania kwoty 68.781 zł tytułem zwiększenia 
subwencji oświatowej, w tym kwota 12.500, zł na zakup sprzętu dla nauczycieli w celu realizacji zajęć 
zdalnych. Ponadto zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych ze sprzedaży działek w 
Jeruzalu w kwocie 100.000 zł. Dla równowagi budżetu w takiej też kwocie zmniejsza się 
niezrealizowany plan wydatków. Ponadto uszczegółowiono zadanie realizowane w ramach funduszu 
sołeckiego sołectwa Turowa Wola. 
Radna Dorota Powązka zapytała, czy wszyscy nauczyciele złożyli wnioski o na dofinansowanie do 
zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania do zdalnej nauki? 
Pani Skarbnik wskazała, że  pracownicy Gminnego Zespołu  Oświaty  udzielą dokładnej informacji co 
do liczby złożonych wniosków, a Przewodniczący Rady Gminy dodała, że jej zdaniem z 
dofinansowania skorzystali wszyscy nauczyciele.  
Radna Dorota Powązka nadmieniła, że środki przekazane jednostce samorządu terytorialnego, które 
nie zostaną w pełni wykorzystane mogą być przeznaczone za zakup sprzętu i oprogramowania dla 
jednostek systemu oświaty. 
Potwierdziła to pani Skarbnik. 
Radni nie mieli więcej pytań. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 12  
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci 
zamieszkałych na terenie gmin powiatu skierniewickiego.  
Pracownik ds. obsługi rady gminy i kadr wyjaśnił, że corocznie jest podejmowana taka uchwała a 
wysokość dotacji na 2021 rok to 3.611,00 zł. 
Pani Przewodniczący dodała, że z porad specjalisty korzysta dużo dzieci, lekarz przyjmuje w poradni 
raz w tygodniu  i wszystkie gminy z terenu powiatu udzielają powiatowi takiej pomocy finansowej w 
formie dotacji. 
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Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
  
Ad. 13 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na  rok  2021. 
Z uwagi na obszerne omówienie projektu na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady gminy 
odstąpiono od jego przedstawiania.   
Przewodniczący Rady zapoznała obecnych z uchwałą nr I/175/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy 
Kowiesy na 2021 rok.   
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 14 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na 
lata 2021-2035.  
Z uwagi na obszerne omówienie projektu na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady gminy 
odstąpiono od jego przedstawiania.  
Przewodniczący Rady zapoznała obecnych z uchwałą nr I/174/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej  oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowiesy. 
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
 
Ad. 15 
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie  wystąpienia z apelem do Ministra Infrastruktury. 
Pan Wójt wyjaśnił, że wystosowanie apelu ma na celu uaktywnienie terenów inwestycyjnych objętych 
MPZP usytuowanych przy DK 70 w  Zawadach. 
Radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Głosowanie 
przeprowadzono za pomocą urządzeń do głosowania i podniesienie ręki. W głosowaniu jawnym nad 
projektem udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt od głosu się nie 
wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Uchwała została podjęta 15 głosami. 
   
Ad. 16 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje. 
Nie zgłoszono żadnych wniosków i nie przedstawiono informacji.  
 
Ad. 17 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknęła posiedzenie        
XXVII Sesji Rady Gminy Kowiesy VIII kadencji. 
 
Zakończenie godz. 9.30 
    
Protokołowała:                   Przewodniczący  
                                                                                                            Rady Gminy Kowiesy 
Anna Kałamajska-Nowak 
                                                                                                            /-/ Zuzanna Dudziak 


