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Głowno, dn. 5 kwietnia 2018 r. 

OR.0002.28.2018 

 

Protokół nr XLIII/2018 
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 5 kwietnia 2018 roku 

w sali konferencyjnej Urzędzie Gminy w Głownie. 

 

Ustawowa liczba radnych – 15 

                                                                        Faktyczna liczba radnych  

                                                                                        w dniu odbycia sesji – 15 

Liczba radnych obecnych – 15 

I. Obecni: 

- radni Rady Gminy Głowno według załączonej listy obecności (zał. nr  

  1 do protokołu), 

- Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak, 

- Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup 

- Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska, 

- radca prawny Urzędu Gminy w Głownie Iwona Urban. 

Ponadto w sesji uczestniczył reporter „Wieści z Głowna i Strykowa” Pani 

Elżbieta Woldan-Romanowicz. 

 

II. Porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 

2018 rok.  

4. Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalenia. 

Ad.1. 

        Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  9
10

 

otworzył XLIII (43) w obecnej kadencji sesję Rady i po powitaniu obecnych 

oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych 

(na ustawową liczbę 15 radnych), co stanowi kworum niezbędne do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad.2. 

              Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że każdy radny przy 

zawiadomieniu o sesji otrzymał proponowany porządek obrad. Zapytał, czy 

odnośnie w/w porządku obrad ktoś ma inne propozycje, uwagi lub wnioski. 

Nie było. 

W związku z powyższym poddał przyjęcie porządku obrad pod głosowanie. 
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Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XLIII sesji 15 głosami „za”, na 

15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu. 

 

Ad.3. 

       W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok (zał. nr 2 do protokołu). 

Poproszona o wyjaśnienia do projektu uchwały Skarbnik Gminy Cezara 

Stokowska powiedziała, że ponieważ uchwała, która została przygotowana na 

poprzednią sesję została przez Radę odrzucona, przygotowany został nowy 

projekt uchwały z uwagi na krótki termin wykonania wyroku sądu, czyli spłaty 

zadłużenia na rzecz Związku Międzygminnego Bzura. 

Wójt Marek Jóźwiak wtrącił, że po rozmowach z Prezesem Związku otrzymał 

zapewnienie, że do końca tygodnia nie będzie wszczęta egzekucja należności. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że kwota do zapłacenia, to 212.565 zł, z czego 

odsetki stanowią 75.914,74 zł. Dodała, że wójt proponuje „pożyczyć” te 

pieniądze z 6 działów, z działu 600 Transport i łączność – 60 tys. zł, z działu 

710 Pozostała działalność – 30 tys. zł, z działu 750 Administracja publiczna – 

10 tys. zł, z działu 852 Pomoc społeczna – 40 tys. zł, z działu 900 Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska 50 tys. zł i z działu Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego – 22.566 zł. Powiedziała, że o te kwoty zmniejsza się 

plan wydatków w tych działach budżetu. 

Dyskusja. 

Radny Jarosław Chałubiec zapytał o stan rezerw na dzień dzisiejszy. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że rezerwa celowa, to 125 tys. zł, w tym na 

ochotnicze straże pożarne 75 tys. zł i 50 tys. zł na promocję gminy. Dodała, że 

stan  rezerwy ogólnej, to kwota 115 tys. zł. 

Radny Chałubiec zapytał, co stoi na przeszkodzie, aby pieniądze na spłatę 

zadłużenia wziąć z rezerwy celowej. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dlatego, że rezerwy celowe są na konkretny 

cel i możemy je wziąć tylko na „straże” i promocję, na nic innego. Dodała, że 

rezerwami celowymi dysponuje wójt gminy. 

Radny Chałubiec zapytał, czy wójt może przenieść środki z rezerwy celowej na 

zapłatę zaległych składek. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że z rezerwy celowej nie, ale może 

zarządzeniem z rezerwy ogólnej wziąć środki na zapłacenie tych zaległości. 

Dodał, że robimy kilkanaście zmian w budżecie i nic nie stoi na przeszkodzie, 

abyśmy taką kolejną zmianę zrobili i przenieśli pieniądze z rezerwy celowej na 

ogólną lub na dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Powiedział, 

że chciałby, aby radni wypowiedzieli się odnośnie przedstawionych przesunięć. 

Będąc przy głosie przypomniał, że Radny Mikołajczyk w grudniu na sesji 

proponował przesunięcia w bardzo wielu działach budżetu, w których według 

niego jest zbyt dużo środków, co po przejrzeniu sprawozdania z wykonania 
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budżetu za 2017 rok i porównaniu z budżetem na 2018 rok widocznym jest, że 

budżet w tych działach jest zawyżony. Zwracając się do wójta i skarbnika 

zapytał, kiedy radni zostają wprowadzani w błąd, w dniu dzisiejszym, kiedy 

kwotę 212 tys. zł jesteśmy w stanie uzbierać z innych działów, czy w grudniu, 

kiedy była mowa, że nie ma  możliwości zabrania pieniędzy z tych działów, bo 

ich nie ma w budżecie. Zapytał, jakim cudem te środki się znajdują. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że są takie sytuacje, że w niektórych działach 

nie mamy wykonania planu, ale musimy ten plan zabezpieczyć z uwagi na to, że 

niektóre zobowiązania które dot. roku 2017, były płacone w styczniu 2018 r. 

Dodała, że na te rachunki z datą grudniową my musimy zabezpieczyć plan po 

stronie wydatków w danym roku budżetowym. 

Przewodniczący Rady zauważył, że my właśnie ten plan zmniejszamy. 

Skarbnik odparła, że nie zmniejszamy, tylko „pożyczamy” te pieniądze. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w takim razie pożyczyć z rezerwy 

celowej. 

Radny Piotr Kierus zwrócił radnym uwagę na fakt, że mamy ostatnio wiele 

zdarzeń, takich jak ulewne deszczem, czy wichury, na które musimy mieć 

zabezpieczone środki w postaci rezerwy celowej.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest taka pozycja w budżecie, jak 

zarządzanie kryzysowe i tam są pieniądze na te rzeczy, o których mówi Radny.               

Radny Kierus zapytał, ile tych pieniędzy jest. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że 48 tys. zł. Dodał, że w 2017 roku 

mieliśmy na rezerwie ogólnej 96 tys. zł, teraz mamy 115 tys. zł. Powiedział, że z 

tego co mówi Pani Skarbnik wynika, że nigdy się nie zdarzyło żebyśmy 

pieniądze z rezerwy ogólnej wzięli. Stwierdził, że któregoś roku było wzięte z 

rezerwy ogólnej 48 tys. zł na szkołę w Mąkolicach, m.in. na wypłaty i następnie 

na remonty, więc widać z tego, że nie tylko te środki idą na nadzwyczajne 

wydarzenia. 

Radny Kierus stwierdził, że on nadal uważa, że rezerwy ogólnej i celowej nie 

powinno się ruszać. 

Radny Chałubiec powiedział, że on nie rozumie na co rezerwa celowa na 

promocję.  

Wójt Marek Jóźwiak stwierdził, że według niego spieramy się tu i kruszymy 

kopie o coś zupełnie innego i musi to powiedzieć głośno. Powiedział, że radni z 

Klubu Radni dla Gminy Głowno chcą wziąć środki z rezerwy celowej, ponieważ 

uważają, że on będzie robił za te pieniądze swoją kampanię wyborczą. Dodał, że 

trzeba powiedzieć szczerze, że chodzi właśnie o to a nie o merytoryczne 

podejście do wykonania budżetu, za który on jest odpowiedzialny. Powiedział, 

że zgodnie z sugestią radnych wycofał się z wzięcia środków z Oświaty, chociaż 

mógł z tych pieniędzy skorzystać. Odnosząc się do sprawy nadzwyczajnych 

wydarzeń i środków na usuwanie skutków tych wydarzeń powiedział, że może 

zdarzyć się  wszystko, jak np. miało to miejsce niedawno w Głownie (pożar 

domu). Dodał, że jeżeli są „pożyczane” środki z innych działów, to nie 
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wiadomo, czy zostaną one ruszone, bo na Oświatę mamy ponad 5 mln zł, co 

stanowi 50% naszego budżetu i nigdy tam nie brakowało środków, ponieważ to 

był i jest priorytet. 

Radny Jarosław Chałubiec odnosząc się do wypowiedzi wójta powiedział, że na 

Oświatę Rada przenosiła środki, więc brakowało. Dodał, że nie chodzi o żadną 

kampanię wyborczą i o zabranie wójtowi rezerwy tylko o to, że potem będzie się 

mówiło, że to Rada przeniosła środki a teraz ich brakuje. 

Radny Władysław Mikołajczyk powiedział, że był wniosek wójta o 

podwyższenie stawek za wodę a wójt potem mówi, że to Rada uchwaliła. Dodał, 

że według niego jeżeli jest dotacja do subwencji oświatowej, to środki powinny 

trafić do Oświaty. Odnosząc się do przedłożonego projektu uchwały powiedział, 

że z propozycjami zmian częściowo się zgadza a częściowo nie, ale nigdy nie 

podniesie ręki za zabraniem środków z Opieki społecznej, z pensji pracowników 

GOPS. Dodał, że może się zgodzić na zabranie środków z działu Działalność 

usługowa, rozdział plany zagospodarowania przestrzennego (30 tys. zł), z działu 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (50 tys. zł), z działu Kultura i 

ochrona dziedzictwa narodowego (22 566 zł), z działu Promocja gminy 50 tys. 

zł i 60 tys. zł z rezerwy. Powiedział, że taka jest jego sugestia do tego projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Rady odnosząc się do procedowania uchwał budżetowych 

stwierdził, że według niego są one przyjmowane niezgodnie ze Statutem Gminy. 

Dodał, że jeżeli przedłożona uchwała w dniu dzisiejszym nie przejdzie, to 

następna sesja będzie dopiero po zaopiniowaniu uchwał przez komisje stałe 

Rady Gminy Głowno. Powiedział, że zgodnie z zapisami Statutu Gminy takie 

uchwały powinny trafić do biura Rady na 8 dni przed sesją zaopiniowane przez 

komisje. Powiedział, że nie przestrzegaliśmy tych zapisów ponieważ chcieliśmy 

ułatwić pracę Urzędowi Gminy a szczególnie Pani Skarbnik, bo zdajemy sobie 

sprawę, jak trudno jest takie uchwały przygotować. 

Wójt Marek Jóźwiak przypomniał, że projekt niepodjętej uchwały z poprzedniej 

sesji był omawiany na posiedzeniach 3 komisji oraz przesłany radnym przed 

sesją. 

Radny Marek Zgierski stwierdził, że po co dyskutować na komisjach skoro 

stanowisko komisji nie jest brane pod uwagę. Dodał, że żaden radny nie zgłosił 

zastrzeżeń odnośnie tej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty powiedziała, że Skarbnik Gminy omówiła 

projekt uchwały na jej komisji i na Komisji Koordynacyjnej, ale w wersji 

papierowej radni projektu uchwały na tych komisjach nie otrzymali. 

Skarbnik Gminy wtrąciła, że są nagrania, że była mowa z czego te środki 

bierzemy, czyli z „oświaty” i nikt tego nie zakwestionował. 

Przewodniczący Rady powiedział, że Rada na sesji w dniu 29 marca br. 

przegłosowała wniosek, w którym wskazała, z czego wójt ma wziąć środki na 

spłatę zaległych składek a przedłożony w dniu dzisiejszym projekt uchwały 

nawet w 1% nie odnosi się do wskazań z wniosku. 
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Radny Marek Zgierski zapytał przewodniczącego, dlaczego radni z Klubu 

upierają się za zabraniem środków z rezerwy, na co przewodniczący zapytał, 

dlaczego radni z komitetu wyborczego wójta upierają się przy swoim 

stanowisku w tej sprawie. 

Wójt Marek Jóźwiak zauważył, że on poszedł na kompromis i wycofał się z 

zabrania środków z Oświaty.  

Skarbnik Gminy wracając do projektu uchwały powiedziała, że nie są zabierane 

środki z Opieki społecznej, tylko są pożyczane i będą musiały tam wrócić.  

Radny Chałubiec powiedział, że w pełni popiera stanowisko Radnego 

Mikołajczyka, aby nie zabierać środków przeznaczonych na pensje 

pracowników. Zapytał, czy były jakieś koszty procesowe. 

Pani Iwona Urban odpowiedziała, że tak i wyniosły 4 tys. zł. 

Radny Piotr Kałuża zgłosił wniosek formalny, aby zakończyć dyskusję nad 

projektem uchwały i przejść do głosowania.  

Rada Gminy Głowno opowiedziała się za wnioskiem Radnego Kałuży głosując 

– 13 „za”, 2 „wstrzymał się”. 

Następnie Rada przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Głowno na 20118 rok. 

Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody na nieczytanie całego projektu 

uchwały poddał go pod głosowanie. 

Rada Gminy Głowno głosami – 6 „za”, 8 „przeciw” odrzuciła uchwałę w w/w 

sprawie. 

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że nie zgadza się liczba radnych głosujących. 

Radny Radosław Olejniczak zgłosił wniosek o ponowne głosowanie nad 

projektem uchwały. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Olejniczaka o reasumpcje 

głosowania. 

Rada Gminy Głowno opowiedziała się jednogłośnie za wnioskiem Radnego 

Olejniczaka – 15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących w sesji i 

biorących udział w głosowaniu. 

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok. 

Rada Gminy Głowno nie podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Głowno na 2018 rok głosując, 7 „za” przyjęciem uchwały, 8 „przeciw” – na 15 

radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu. 

 

Ad.4. 

          W tym punkcie porządku obrad przewodniczący Rady Gminy Głowno 

Łukasz Łukasik poprosił zebranych o zadawanie pytań, zgłaszanie uwag i 

wniosków odnośnie spraw bieżących dotyczących gminy i jej mieszkańców. 

Wójt Marek Jóźwiak odniósł się do zarzutów, że na zebraniach strażackich 

mówił o tym, że to Rada Gminy Głowno chciała zabrać środki z rezerwy 
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celowej przeznaczonej na „straże”. Powiedział, że na żadnym zebraniu tego nie 

mówił i zarzucanie jemu takich rzeczy jest zwykłym kłamstwem. 

Radca prawny Iwona Urban odniosła się do sprawy wyroku sądowego ciążącego 

na Gminie. Powiedziała, że jeżeli jest to uzgodnione ze Związkiem Bzura, że do 

końca tygodnia mają być wpłacone środki, to trzeba będzie to zrobić, bo inaczej 

poniesiemy koszty, ponieważ w ciągu 3 dni mogą nam zająć konta. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy będą to większe koszty niż te 80 tys. zł, które 

mamy zapłacić za odsetki od niezapłaconych składek.   

Pani Urban odpowiedziała, że być może tak. 

Radny Jarosław Chałubiec zapytał o sprawę zakupu komputerów dla szkół, na 

które zabezpieczono środki w budżetach szkół. Dodał, że mamy teraz te 180 tys. 

zł dotacji i nic nie stoi na przeszkodzie aby kupić te komputery. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że sprawa będzie finalizowana we wrześniu, 

bo tak zaplanowane było w budżecie. 

Skarbnik przypomniała, że sam radny sugerował, aby tych środków nie ruszać, 

tylko mają leżeć. 

Radny Mikołajczyk wracając do sprawy zapłaty za zaległe składki powiedział, 

że nie wie jakie są procedury i czy będziemy ponosić dodatkowe koszty. Dodał, 

że jeżeli tak będzie, to wójt może wziąć środki z rezerwy na ten cel, występując 

do Rady z wnioskiem o te środki.  

Radny Chałubiec powiedział, że zgadza się z radnym Mikołajczykiem ponieważ 

i na promocję gminy i na OSP są pieniądze na wydatki bieżące.  

Przewodniczący Rady powiedział, że ma żal do Urzędu Gminy o to, że środki 

na ewentualną karę nie zostały zabezpieczone w budżecie na 2017 rok. Dodał, 

że gdyby to zrobiono, to dzisiaj nie mielibyśmy tych kłopotów. Stwierdził, że 

może trzeba było zrezygnować z jakiejś inwestycji. 

Radna Marzena Doardo powiedziała, że mowa tu o odpowiedzialności 

urzędników, a jaka w tej sprawie jest odpowiedzialność radnych. 

Radny Mikołajczyk stwierdził, że możemy się tu słownie przepychać odnośnie 

odpowiedzialności, ale w związku z tym chciałby zapytać Radną Doardo, czy 

jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w 2011 roku poinformowała 

członków swojej Komisji oraz  przewodniczącego Rady Gminy Głowno o 

protokole RIO z kontroli UG Głowno jaki wpłynął do Komisji Rewizyjnej.  

Radna Doardo odpowiedziała, że wpłynął i można było się z nim zapoznać na 

stronie Internetowej UG Głowno. 

Radny Mikołajczyk zauważył, że był zaadresowany do przewodniczącego Rady 

a on jako przewodniczący go nie otrzymał, więc gdzie jest odpowiedzialność.  

Pani Iwona Urban zaapelowała, aby nie wracać do spraw sprzed 7 lat. 

Więcej pytań i uwag nie było.  

Na tym wyczerpano porządek obrad. W związku z powyższym przewodniczący 

Łukasz Łukasik o godz. 9
46

 zakończył XLIII sesję Rady Gminy Głowno. 

Na tym protokół zakończono. 
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(pełny zapis sesji w wersji elektronicznej znajduje się w biurze Rady Gminy 

Głowno) 

 

Protokół sporządził:  Obradom przewodniczył: 

 

 

  Ireneusz Furga  Łukasz Łukasik 

 

 


