
Głowno, dn. 29 września 2015 r.
OR.0002.11.2015

Protokół nr XI/2015
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 29 września 2015 roku

w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

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,
- Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska,

Ponadto w sesji uczestniczyli:
                - sołtysi zgodnie z kopią listy obecności (zał. nr 2 do protokołu),

- Przedstawiciele  Placówki  Terenowej  KRUS w Zgierzu  Sławomira
Wojciechowska i Piotr Smuga (zał. nr 3 do protokołu),

- reporter  gazety  lokalnej  „Wieści  z  Głowna  i  Strykowa”  Elżbieta
Woldan - Romanowicz.

II. Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie

od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  Głowno  z  działalności  między

sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Działalność   KRUS na  rzecz  rolników,  w tym rolników Gminy

Głowno.
8. Podjęcie  uchwały  w sprawie  ustalenia  regulaminu  głosowania  w

wyborach ławników do sądów powszechnych. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016

-2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy

Głowno na 2015 rok.
11. Wolne wnioski i informacje.

Ustalenia.
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Ad.1.
                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 900

otworzył  XI  w  obecnej  kadencji  sesję  Rady  i  po  powitaniu  obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych
(na ustawową liczbę 15 radnych), co pozwala na podejmowanie 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.
Wobec  powyższego  sam  zaproponował  wprowadzenie  do  porządku  obrad
punktu  w  brzmieniu:  informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy
Głowno za I półrocze 2015 roku. Powiedział, że temat jest w planie pracy Rady
na ten miesiąc, był omawiany na posiedzeniach komisji stałych i po prostu przez
niedopatrzenie  nie  został  wprowadzony  do  porządku  obrad  w  przesłanych
zawiadomieniach o terminie sesji.
Poddał propozycje pod głosowanie.
Rada  Gminy  opowiedziała  za  wprowadzeniem  zaproponowanego  punktu  do
porządku obrad  13 głosami „za”, na 13 radnych obecnych na sali i biorących
udział w głosowaniu.
W związku z powyższym prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie
porządku sesji po wprowadzonej zmianie.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XI sesji z wprowadzoną zmianą –
13  głosów  „za”,  na  13  radnych  obecnych  na  sali  i  biorących  udział  w
głosowaniu.
Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie

od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  Głowno  z  działalności  między

sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja  o  przebiegu wykonania  budżetu Gminy  Głowno za  I

półrocze 2015 roku.
8. Działalność   KRUS na  rzecz  rolników,  w tym rolników Gminy

Głowno.
9. Podjęcie  uchwały  w sprawie  ustalenia  regulaminu  głosowania  w

wyborach ławników do sądów powszechnych.
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10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016
-2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2015 rok.

12. Wolne wnioski i informacje.

Ad.3.
                 Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół z X sesji odbytej w dniu 31 sierpnia 2015 r. był wyłożony do wglądu w
pokoju  nr  14  w  Urzędzie  Gminy  Głowno,  jak  również  przesłany  drogą
elektroniczną  radnym.  Dodał,  że  żadnych  uwag  dotychczas  do  niego  nie
zgłoszono. Zapytał, czy ktoś z radnych pragnie zabrać głos w tej sprawie. 
Głosu nikt nie zabrał wobec powyższego poddał przyjęcie protokołu z X sesji
Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z X sesji 13 głosami „za”, na 13 radnych
uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.

Ad.4.
           Informację z prac Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca tej
Komisji  Radna Dorota Kulawczyk. Powiedziała, że jej Komisja odbyła swoje
kolejne  posiedzenie  w  dniu  18  września  br.,  na  którym  dokonała  oceny
przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Głowno  w  I  półroczu  2015  roku.
Powiedziała, że informację o realizacji budżetu przedstawiała Komisji Skarbnik
Gminy.  Powiedziała,  że  członkowie  Komisji  pytali  m.in.  o  sprawę  niskich
wpływów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Dodała, że Skarbnik wyjaśniła, że w informacji nie uwzględniono wpłat II raty
za odbiór śmieci  i  stąd prawdopodobnie to małe wykonanie.  Przewodnicząca
Komisji powiedziała również, że uzyskano wyjaśnienia dotyczące trudności ze
sprzedażą mienia komunalnego oraz wzrostu wynagrodzeń w rozdziale „Urzędy
gmin”.  Poinformowała  zebranych,  że  Komisja  przyjęła  przedstawioną
informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  br.  nie  wnosząc
zastrzeżeń.  Poinformowała  również,  że  w  „sprawach  różnych”  Komisja
wysłuchała informacji wójta o realizacji inwestycji, głównie drogowych a także
związanych z dostarczaniem wody dla odbiorców indywidualnych. Dodała, że
dyskutowano także nad dostępem Komisji  do różnego rodzaju dokumentów i
wobec  różnicy  zdań  między  radcą  prawnym  UG  Głowno  i  radnymi
postanowiono, że Komisja wystąpi do RIO w Łodzi o opinię w tym temacie.
Powiedziała, że Komisja dyskutowała również nad sprawą powierzenia na rok
obowiązków  dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Publicznych  w  Mąkolicach,  która
wywołuje  bardzo  dużo  emocji  wśród  mieszkańców  Mąkolic.  Dodała,  że
członkowie Komisji po gorącej dyskusji zasugerowali wprowadzenie do szkoły
programu naprawczego lub przeprowadzenie ankiety, która by dała odpowiedź,
jaka jest faktycznie sytuacja w placówce. 
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Pytań i uwag do informacji z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Radnego
Mieczysława Dałka.
Mieczysław Dałek, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i  Rolnictwa  poinformował  zebranych,  że  jego  Komisja  odbyła  swoje
posiedzenie 17 września br., na którym zapoznała się z informacją o przebiegu
wykonania  budżetu  Gminy  Głowno  za  I  półrocze  2015  r.,  z  informacją  nt.
bezrobocia w gminie oraz podejmowanych działań w celu jego zmniejszenia a
także wyjechała w teren w celu ustalenia przebiegu nitki wodociągu do kilku
gospodarstw  we  wsi  Lubianków.  Powiedział,  że  informację  o  wykonaniu
budżetu  za  I  półrocze  2015  r.  przedstawiła  Komisji  Skarbnik  Gminy  a  w
podsumowaniu  członkowie  Komisji  dowiedzieli  się,  że  niepokojąca  jest
realizacja dochodów dotyczących podatku od spadku i  darowizn,  podatku od
czynności  cywilnoprawnych,  opłat  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów
komunalnych i wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego a także, że wydatki
są  pod  stałym  nadzorem  zarówno  w  UG  Głowno  jaki  i  w  jednostkach
podległych.  Powiedział,  że  Komisja  po  zapoznaniu  się  z  informacją  i  po
szczegółowych  wyjaśnieniach  przyjęła  ją  bez  zastrzeżeń.  Następnie
przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że informację nt. bezrobocia
w gminie oraz podejmowanych działań w celu jego zmniejszenia przedstawiła
Komisji Sekretarz Gminy. Dodał, że z informacji Komisja dowiedziała się, że w
Gminie Głowno zarejestrowanych jest 219 bezrobotnych a w celu zmniejszenia
bezrobocia organizowane są na terenie gminy prace interwencyjne oraz roboty
publiczne,  a  także  organizowane  są  staże  dla  osób  do  30  roku  życia
zarejestrowanych  w  Urzędzie  Pracy  jako  osoby  poszukujące  pracy.
Poinformował, że w toku dyskusji pojawiły się głosy, że bezrobocia w gminie
faktycznie  nie  ma,  ponieważ  bardzo  trudno  jest  o  pracownika  nawet  do
najprostszych prac,  takich  jak  zbiór  owoców.  Dodał,  że  następnie  zgodnie z
porządkiem  obrad  Komisja  udała  się  w  teren  w  celu  wyboru  optymalnego
miejsca położenia nitki wodociągu do kilku gospodarstw we wsi Lubianków.
Poinformował zebranych, że po zapoznaniu się z warunkami topograficznymi
oraz  wzięciu  pod  uwagę  wszystkich  za  i  przeciw Komisja  jednogłośnie
opowiedziała się za pociągnięciem wodociągu od drogi powiatowej Rudniczek –
Lubianków,  przy  posesji  p.  Mikulskiego,  przez  rzeczkę  Brzuśnię  do
wspomnianych  gospodarstw.  Dodał,  że  wzięto  pod  uwagę  odległość  od
istniejącego  wodociągu,  własność  gruntów po których będzie  ciągnięta  nitka
wodociągów i związane z tymi sprawami koszty przedsięwzięcia
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady udzielił głosu Radnej Beacie
Soczyńskiej.
Radna Beata Soczyńska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności poinformowała zebranych, że jej Komisja obradowała w dniu
16 września  a na posiedzeniu zapoznała się podobnie jak komisje  omawiane
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wcześniej  z  informacją  o  realizacji  budżetu  w  I  półroczu  br.,  a  także  z
organizacją dowozu uczniów do szkół. Powiedziała, że informację o przebiegu
wykonania  budżetu  przedstawiła  Skarbnik  Gminy,  a  członkowie  Komisji  po
zapoznaniu się z nią oraz dodatkowych wyjaśnieniach na swoje zapytania nie
wnieśli do niej uwag i zastrzeżeń. Dodała, że informację o organizacji dowozu
uczniów do szkół przedstawiła Komisji  Sekretarz Gminy Pani Jolanta Szkup.
Powiedziała,  że  Sekretarz  omówiła  również  sprawę  stanu  technicznego
autobusów dowożących dzieci. Dodała, że przedstawiona informacja była pełna,
członkowie  Komisji  nie  wnosili  uwag  do  organizacji  dowozu,  w  imieniu
rodziców wyrażali zadowolenie z jego  dotychczasowego funkcjonowania (nie
było zastrzeżeń do kierowców i opiekunek). Poinformowała zebranych, że w
sprawach różnych Komisja wysłuchała informacji wójta o jego działalności w
okresie  od  ostatniej  sesji  rady,  głównie  dotyczyła  ona  spraw  związanych  z
zakończeniem  inwestycji  drogowych  na  terenie  Gminy  Głowno  oraz
związanych z dostarczaniem wody do odbiorców indywidualnych.
Pytań do przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
nie było. Przewodniczący Rady będący również przewodniczącym Komisji ds.
Koordynacji  Prac  Organów  Rady  Gminy  przedstawił  informację  z  jej  prac.
Powiedział,  że  odbyła  ona  swoje  posiedzenie  w  dniu  23  września  br.  i  jak
zwykle zajęła się głównie przygotowaniem obecnej  sesji  Rady. Dodał,  że na
posiedzeniu Komisji poruszona została również sprawa projektu Statutu Gminy
Głowno.  Powiedział,  że  pewne  propozycje  zmian  do  pierwotnego  projektu
zostały już złożone i powstaje jakby nowy projekt. Dodał, że padła propozycja,
aby  po  sesji  październikowej  odbyło  się  połączone  posiedzenie  wszystkich
Komisji, na którym omówiono by  wprowadzone zmiany i wytyczono kierunek
dalszych prac nad Statutem. Przechodząc do kolejnej sprawy powiedział, że plan
inwestycji na następne lata, jak poinformował wójt będzie przedstawiony przez
niego na najbliższych posiedzeniach komisji stałych Rady.   
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.

Ad.5.
       W tym punkcie obrad przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie
głosu Wójta Gminy Głowno.
Wójt Marek Jóźwiak przedstawił zebranym informację o swojej działalności w
okresie od 31 sierpnia 2015 r. (tzn. od ostatniej sesji) szczegółowo omawiając
spotkania, w których uczestniczył (zał. nr 4 do protokołu).
Na salę obrad przybyli Radni Radosław Olejniczak i Radny Piotr Kałuża. 
Dyskusja.
Radny Dawid Rubaszewski odnosząc się do sprawy wniosku na dofinansowanie
zakupu samochodu pożarniczego powiedział, że nie zgadza się z argumentacją
wójta odnośnie tego, do której jednostki ten samochód ma być przekazany (wójt
proponuje  przekazać  go  do  jednostki  w  Popowie  Głowieńskim).  Dodał,  że
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według niego powinna w pierwszej  kolejności  otrzymać go jednostka OSP z
Ostrołęki.
Sołtys wsi Wola Zbrożkowa Roman Marczyk stwierdził, że potrzebny jest także
jednostce z jego wsi.
Przewodniczący Rady zauważył, że decyzja w tej sprawie powinna należeć do
Zarządu  Miejsko-Gminnego  ZOSP.  Dodał,  że  członkowie  Zarządu  są
najbardziej władni do podjęcia tej decyzji.
Wójt  powiedział,  że  Zarząd  Wojewódzki  ZOSP ustalił  kryteria,  jakie  należy
spełnić, aby starać się o dofinansowanie na zakup takiego samochodu. Dodał, że
naszym jednostkom trudno je będzie spełnić.
Przewodniczący  rady  zaproponował,  aby  nie  rozmawiać  do  której  jednostki
samochód ma być przekazany, bo go  jeszcze nie mamy a tylko o pieniądzach,
które ewentualnie trzeba znaleźć w budżecie na ten cel.
Wójt stwierdził, że czas jest krótki na złożenie wniosku a szanse na pozyskanie
środków są nikłe, ale jest to tylko jedno rozdanie w tym programie i w tym
upatruje szansę.
Radny  Rubaszewski  zasugerował,  aby  karne  odsetki  naliczone  przy  obiorze
inwestycji drogowych przeznaczyć na zakup samochodu pożarniczego.  
Więcej pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.

Ad.6.
        Przewodniczący Rady rozpoczynając ten punkt porządku obrad stwierdził,
że jest taka sprawa, która budzi wiele kontrowersji wśród mieszkańców Gminy,
głównie  Mąkolic  a  dotyczy wyboru dyrektora  Zespołu  Szkół  Publicznych w
Mąkolicach.  Dodał,  że  w związku z  pytaniami,  jakie  kierowane są  do niego
przeanalizował  dokumenty  dotyczące  tej  sprawy i  nasunęły  się  dwa pytania,
które w formie interpelacji  i  jednego zapytania chciałby skierować do wójta.
Odczytał je (zał. nr 5 do protokołu).
Dyskusja.
 Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził, że według niego zaistniała sytuacja
jest niezdrowa i zła. Dodał, że sprawa zmiany dyrektora była jego zdaniem już
dawno  zaplanowana  i  działaniami  Komisji  próbowano  zmienić  dyrektora.
Dodał, że w uzasadnieniu do powierzenia obowiązków dyrektora na rok wójt
pisze, że przedstawiciele Kuratorium będący w Komisji Konkursowej wiedzieli
o skardze nauczycieli a głosowali, jak głosowali. Dodał, że on się domyśla skąd
wójt wie jak głosowali przedstawiciele Kuratorium, bo po oddaniu głosów przez
przedstawicieli  różnych środowisk i  wiedząc  jak  mogli  oni  głosować  można
przyjąć jak głosowali przedstawiciele Kuratorium. Powiedział, że te działania są
niezrozumiałe i dla niego wójt nie uszanował stanowiska Komisji Konkursowej
i stanowiska Komisji Rewizyjnej, która się jasno określiła w tej sprawie. Dodał,
że  w  tej  sytuacji  wójt  powinien  zmienić  wydane  zarządzenie  w  sprawie
powierzenie  pełnienia  obowiązków  na  rok,  bo  jest  ono  niesłuszne  i
nieuzasadnione.
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Wójt  Marek  Jóźwiak  ustosunkowując  się  do  wypowiadanych  zarzutów
powiedział, że nie sądził, że jego decyzja wywoła takie kontrowersje. Dodał, że
generalnie do p. dyrektor większych uwag nie ma, ale od kilku lat słyszał o tym,
że  nie  rządzi  ona,  tylko  brat  i  bratowa  p.  dyrektor  i  dlatego  nie  mógł  nie
zareagować i w związku z tym powierzył jej pełnienie obowiązków na rok w
celu  uzdrowienia  sytuacji.  Powiedział  że  prawdopodobnie  przystąpi  ona  do
konkursu za rok i otrzyma powierzenie na 5 lat. Dodał, że może poczuła się
trochę niedowartościowana,  ale uważa, że w ciągu 1 roku powinna uzdrowić
sytuacje  w  szkole.  Powiedział,  że  szczegółowo  odniesie  się  do  sprawy
udzielając odpowiedzi na interpelację.
Radny Jarosław Chałubiec zapytał, w jaki obiektywny i sprawiedliwy sposób
oceni  się  p.  dyrektor  po  roku.  Zapytał,  jakich  działań  oczekuje  się  od  p.
dyrektor,  bo  Rada  pewnie  by  chciała  wiedzieć  o  tym  jak  również  i  Pani
dyrektor. 
Wójt stwierdził, że on nie będzie czynił żądnych złośliwości w stosunku do p.
dyrektor. Dodał, że będzie o tym z nią rozmawiał.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że słuchając wypowiedzi wójt odnosi wrażenie,
że jeżeli p. dyrektor nie zwolni brata i bratowej, sytuacja w szkole nie będzie
uzdrowiona a  co za tym idzie on nie wie,  jak będzie  można sprawdzić,  czy
sytuacja w szkole jest uzdrowiona, czy nie.  
Wójt  odpowiadając  radnemu  powiedział,  że  zarówno  brat  i  bratowa  są
nauczycielami  mianowanymi  i  takiego  nauczyciela  nie  można  tak  po  prostu
zwolnić. 
Radny  Mikołajczyk  stwierdził,  że  w  takim  razie  można  dyrektora  zwolnić.
Powtórzył,  że  on  o  przygotowaniach  do   zmiany  dyrektora  w  szkole  w
Mąkolicach wiedział już od marca. Dodał, że w jego mniemaniu była to celowa
robota, aby zwolnić obecną p. dyrektor.  
Wójt  odpowiedział,  że  każdy  ma  prawo  wyrazić  swoje  zdanie,  ale  on  jako
pracodawca  jest  bliżej  całej  sytuacji  i  widzi  dużo  więcej.  Dodał,  że  można
mówić, że to sprawa polityczna lub jakaś inna, ale fakty są faktami i w szkole
zgodnie  z  Kartą  Nauczyciela  można  zatrudnić  kogo  się  chce  z  rodziny,
najbliższej  czy  dalszej.  Dodał,  że  na  szczęście  w  samorządzie  tak  nie  jest.
Dodał,  że  sytuacja  jest  zastała  i  teraz należy zrobić  wszystko,  aby uzdrowić
sytuację,  aby  ci  nauczyciele  nie  czuli  tego,  że  brat  i  bratowa  recenzują
postępowanie poszczególnych nauczycieli. Dodał, że od tego się zaczęło i z tego
powodu złożona  została  skarga.  Powiedział,  że  ma  nadzieję,  że  sytuacja  się
rozwiąże,  będzie  rozmawiał  z  p.  dyrektor,  nie  będzie  podejmował  jakichś
drastycznych kroków w tej sprawie.
Więcej pytań, uwag i wniosków nie było.
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Ad.7.
            Przewodniczący Rady Robert Łukasik poinformował zebranych, że 24
września  2015  roku  Skład  Orzekający  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w
Łodzi podjął uchwałę nr I/152/2015 w sprawie opinii dotyczącej informacji z
przebiegu wykonania budżetu Gminy Głowno za I półrocze 2015 r. Dodał, że
została ona przesłana przewodniczącemu Rady Gminy Głowno oraz Wójtowi
Gminy Głowno. Odczytał ją (kopia – zał. nr 6 do protokołu).  Następnie poprosił
o zabranie głosu Skarbnika Gminy.
Skarbnik  Gminy  Cezara  Stokowska  przedstawiła  w  skrócie  informacje  o
przebiegu wykonania budżetu za I  półrocze br.  Powiedziała m.in.,  że budżet
Gminy  Głowno  na  2015  rok  został  uchwalony  przez  Radę  Gminy  Głowno
Uchwałą nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku. Dodała, że plan dochodów
stanowił  kwotę 12.402.508,12 zł  natomiast  plan  wydatków 11.836.471,00 zł.
Poinformowała Komisję, że w I półroczu budżet został zwiększony zarówno po
stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 3.803.831,48 zł i po zmianie na dzień
30.06.2015  r.  dochody  ustalono  w  wysokości  16.206.339,60  zł  a  wydatki
15.640.302,48  zł.  Dodała,  że  dochody  w  I  półroczu  wykonano  w  42%,  ale
niepokojąca jest ich realizacja w podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności  cywilnoprawnych,  opłat  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów
komunalnych i  wpływów ze  sprzedaży  mienia  komunalnego.  Poinformowała
Komisję,  że  wydatki  wykonano  w  38%,  w  tym wydatki  bieżące  w  kwocie
5.957.467,24  zł  (99%)  i  wydatki  majątkowe  w  kwocie  46.965,00  zł  (1%).
Wyjaśniła,  że  niskie  wykonanie  wydatków majątkowych  wynika  z  faktu,  iż
większość  zadań  zgodnie  z  zawartymi  umowami  realizowana  będzie  w  II
półroczu  2015  r.   Powiedziała,  że  dopuszczalne  zadłużenie  dla  samorządów
wynosi  7,825  a  Gminy  Głowno  wynosi  4,56%.  Dodała,  że  wydatki  są  pod
stałym nadzorem zarówno w Urzędzie Gminy, jak i w jednostkach podległych.
Powiedziała,  że  planując  wydatki  majątkowe  kierowano  się  potrzebami
mieszkańców  gminy  a  do  realizacji  przyjęto  zadania,  które  sygnalizuje
społeczność.
Dyskusja.
Radny Piotr Kałuża nawiązując do niskich wpływów z tytułu opłat za odbiór
„śmieci” zapytał, czy wójt zamierza coś zrobić z ludźmi, którzy tych opłat nie
wnoszą.
Wójt  odpowiedział,  że  przeanalizuje  sytuację  i  najprawdopodobniej  skieruje
sprawę do innych organów, takich jak Urząd Skarbowy.
Więcej pytań i uwag nie było.
Prowadzący obrady Łukasz Łukasik , aby wypracować stanowisko Rady Gminy
Głowno poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.
Rada  Gminy  Głowno  przyjęła  informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu
Gminy  Głowno  za  I  półrocze  2015  r.  14  głosami  „za”,  przy  jednym
„wstrzymującym się” - na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział
w głosowaniu (zał. nr 7 do protokołu).
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W związku z faktem, że realizacja porządku obrad przebiegała dość szybko a
przedstawiciele  KRUS  zaproszeni  na  sesję  jeszcze  nie  przybyli  prowadzący
obrady zaproponował radnym, aby realizować dalsze punkty z porządku obrad.
Sprzeciwu ze strony radnych nie było.

Ad.9.
           W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy Głowno przystąpiła do
rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia  regulaminu głosowania w
wyborach ławników do sądów powszechnych.
Przewodniczący Rad Łukasz Łukasik krótko omówił zapisy regulaminu (radni
mieli  możliwość  zapoznania  się  z  nim ponieważ został  przesłany im wraz  z
zawiadomienie o terminie sesji) a także sposób głosowania.
Pytań i uwag nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w  w/w
sprawie a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  regulaminu
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych jednogłośnie,  15
głosami „za”, na 15 radnych obecnych i biorących udział w głosowaniu (zał. nr
8 do protokołu).

Ad.10.
           Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, aby wybrać ławników
koniecznym  było  powołanie  Komisji  Skrutacyjnej.  Przewodniczący  Rady
poprosił  radnych  o  zgłaszanie  się  chętnych  do  składu  komisji.  Do  Komisji
Skrutacyjnej zgłosili się Radna Dorota Kulawczyk, Radny Dawid Rubaszewski
oraz Radny Eligiusz Dąbek.
Przewodniczący  Rady  ogłosił  5  minutową  przerwę  na  ukonstytuowanie  się
Komisji  Skrutacyjnej  (członkowie  Komisji  wybrali  ze  swojego  grona
przewodniczącego Komisji, którym została Radna Dorota Kulawczyk).
Po  przerwie  prowadzący  obrady  Łukasz  Łukasik  odczytał  opinię  Zespołu
Opiniującego o kandydatach na ławników (zał. nr 9 do protokołu).
Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  poinformowała  radnych  o  sposobie
głosowania  a  następnie  członek  tej  Komisji  Eligiusz  Dąbek  odczytywał
nazwiska  radnych,  którzy  pobierali  karty  do  głosowania  i  przy  oddzielnym
stoliku  dokonywali  wyboru  ławników  i  wrzucali  kartę  do  urny  (urna  była
wcześniej sprawdzona).
Po zakończeniu głosowania członkowie Komisji Skrutacyjnej podliczyli głosy a
następnie  został  sporządzony  protokół  z  głosowania,  który  przewodnicząca
Komisji odczytała.
Z  protokołu  zebrani  dowiedzieli  się,  że  kandydat  na  ławnika  Ewa  Maria
Jarzębowska  otrzymała  14 głosów na  „tak”  i  1  „wstrzymał  się”,  a  kandydat
Roman Marczyk otrzymał 12 głosów na „tak”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymał się”.
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Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odczytał projekt uchwały w w/w sprawie
a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję
2015  –  2019  jednogłośnie,  15  głosami  „za”  -  na  15  radnych  obecnych  i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 10 do protokołu).
Tym samy Pani Ewa Maria Jarzębowska i Pan Roman Marczyk zostali wybrani
na ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Ad.11.
           Ostatni projekt uchwały, którym zajęła się Rada dotyczył zmian budżetu i
w budżecie Gminy Głowno na 2015 rok. O wyjaśnienia do projektu uchwały
przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy.
Skarbnik Gminy Pani Cezara Stokowska poinformowała zebranych, że zmiany
dotyczą  zwiększenia  budżetu  po  stronie  dochodów  i  wydatków  o  kwotę
5.197,00 zł, w tym w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2.032,00 zł w
związku  z  otrzymanie  środków  finansowych  z  Funduszu  Pracy  na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
i w dziale 854 o kwotę 3.165,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego
programu  „Wyprawka  szkolna”.  Dodała,  że  w  proponuje  się  również
zwiększenie  wydatków  w  dziale  „Oświata  i  wychowanie”  o  14.000,00  zł  z
przeznaczeniem na dowóz uczniów i w dziale 900 „Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska” o 17.000,00 zł na utrzymanie bezpańskich psów a także
zmniejszenia wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” o 21.000,00 zł i
w  dziale  750  „Administracja  publiczna”  o  10.000,00  zł  –  zgodnie  z
załącznikiem nr 2 do uchwały. Powiedziała, że w załączniku nr 3 do uchwały
dokonuje się urealnienia wysokości wydatków na poszczególne zadania, w tym
przypadku wprowadzenie środków w wysokości 70.000,00 zł na doposażenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej, które w ubiegłym
miesiącu Rada wprowadziła do budżetu.
Radny Jarosław Chałubiec zapytał, czym jest spowodowane to, że zwiększamy
środki na dowóz uczniów o 14.000,00 zł.
Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  wstępne  rozliczenie  do  końca  roku  nie
uwzględnia  miesiąca  grudnia,  w  którym  może  być  zapłacony  dowóz  i  z
uzyskanych  informacji  wiadomo,  że  będzie  to  kwota  większa  niż  było
zaplanowane i stąd propozycja zwiększenia wydatków w tym rozdziale.
Radny Chałubiec stwierdził, prognozuje się większe wydatki na dowóz. 
Skarbnik Gminy potwierdziła ten fakt, dodając, że przy uchwalaniu budżetu nie
mamy pełnego zabezpieczenia na pokrycie wszystkich zadań, bo mamy takie a
nie inne możliwości Gminy. Dodała, że nie należy się dziwić, że w niektórych
działach  do  końca  roku  może  zabraknąć  środków  a  w  innych  będzie  ich
nadwyżka, tak jak np. w rozdziale dot. wydatków na plany zagospodarowania
przestrzennego gminy. 
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Radny  Chałubiec  zasugerował,  aby  niewykorzystane  środki  z  planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  przeznaczyć  na  jakieś  mniejsze
inwestycje zadawalające mieszkańców gminy np. na remont podłogi w sali w
strażnicy OSP w Woli Zbrożkowej. Zauważył, że nigdy tyle środków nie było
przekazywanych  na  dowóz,  co  w  tym  roku.  Zapytał,  czy  jest  plan  na
wydatkowanie tych zaoszczędzonych środków.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie.
Wójt  powiedział,  że  w  pierwszej  kolejności  musimy  zapłacić  za  wykonane
inwestycje i dlatego kumulujemy wszystkie pieniądze, aby to zrealizować.
Radna Doardo odnosząc się do kosztów dowozu powiedziała, że w tym roku
przybyło kilometrów w dowozie, np. w do szkoły w Popowie Głowieńskim.
Radny  Mikołajczyk  zapytał  o  kwotę  70  tys.  zł  dla  Środowiskowego  Domu
Samopomocy w Woli Zbrożkowej. 
Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  są  to  środki  otrzymane  od  Wojewody
Łódzkiego  na  doposażenie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy.  Dodał,  ze
środki te zostały przez Radę Gminy Głowno wprowadzone uchwałą do budżetu
w  ubiegłym  miesiącu  a  w  tej  uchwale  zostały  one  wykazane  w  „Wykazie
inwestycji oraz wysokości wydatków na poszczególne zadania”.
Wójt Marek Jóźwiak uzupełniając informację Pani Skarbnik powiedział, że w
sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  wykazano  wydatki  na
poziomie 38%. Dodał, że teraz trzeba jednak kumulować środki  na pokrycie
głównych  inwestycji.  Poinformował  zebranych,  że  środki  nie  spływają  do
Gminy  tak  systematycznie  i  dlatego  też  jeżeli  zapłacone  zostaną  te
najważniejsze inwestycje będzie wiadomo na jakim poziomie finansowym jest
Gmina.  Powiedział,  że chce wykonać główne zadanie zapisane w budżecie a
następnie zastanowi się, co dalej będzie realizowane.
Więcej pytań i uwag nie było.
Przewodniczący  Rady  odczytał  a  następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt
uchwały w w/w sprawie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Głowno na 2015 rok 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” – na
15 radnych obecnych i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 11 do protokołu).

Ad.8.
        Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik wracając do realizacji punktu 8
porządku obrad poinformował zebranych, że na sesję przybyli przedstawiciele
Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego w Zgierzu
Pani Sławomira Wojciechowska i Pan Piotr Smuga.
Wójt Marek Jóźwiak poprosił prowadzącego obrady o udzielenie mu głosu a po
otrzymaniu zgody stwierdził, że miał to zrobić w ostatnim punkcie obrad, ale
korzystając  z  chwili  czasu  chciałby  przedstawić  swoje  oświadczenie.
Powiedział, że w ostatnich dniach doszła do niego informacja o zbieraniu wśród
mieszkańców wsi Mąkolice podpisów pod pismem,  w którym jest  mowa,  że
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zamierza  zlikwidować  szkołę  w Mąkolicach.  Dodał,  że  każdy,  kto  jest  przy
zdrowym zmysłach tego typu pijarowskich zagrań nie zrozumie, ale niektórzy
mogą temu ulec. Powiedział, że tyle inwestycji, które zostały zrealizowane w
ostatnim czasie we wszystkich szkołach, w tym również za prawie milin złotych
w Mąkolicach, to musiałby być szarlatanem aby coś takiego zrobić. Dodał, że
dlatego  też  odcina  się  od  tego  typu  sytuacji.  Powiedział,  że  chce  dobrego
kontaktu i myśli, że go znajdzie, ale nie chciałby aby ktoś kłamał a jak wiadomo
kłamstwo ma krótkie nogi. Stwierdził, że można zniszczyć człowieka, w tym
przypadku  jego,  ale  na  kłamstwa,   które  mu  się  przypisuje  nie  może  sobie
pozwolić i stąd jego oświadczenie.
Po  wypowiedzi  wójta  przewodniczący  Rady  powitał  przybyłych  na  sesję
przedstawicieli  KRUS  Panią  Sławomirę  Wojciechowską  oraz  Pana  Piotra
Smugę a następnie udzielił im głosu.
Pani  Wojciechowska  zwracając  się  do  Radnych  zaproponowała,  aby  w celu
sprawnego przebiegu tego spotkania odbywało się ono na zasadzie zadawania
pytań i udzielania odpowiedzi.
Pytań  ze  strony  radnych  było  wiele,  dotyczyły  m.in.  przejścia  z  renty
strukturalnej na normalną (Radny Mikołajczyk), wieku emerytalnego kobiet  i
mężczyzn zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasad przejścia
na  emeryturę  (Radny  Zgierski),  wysokości  składek  emerytalnych,  zasiłków
zdrowotnych i ubezpieczeń małoletnich (Radna Doardo).
Udzielono odpowiedzi na wszystkie zapytania radnych oraz sołtysów, były one
wyczerpujące chociaż niektóre wzbudzały kontrowersje.
Po  wyczerpaniu  się  pytań  Przewodniczący  Rady  podziękował  zaproszonym
gościom za przybycie i za udzielone odpowiedzi.    
  
Ad.12.
          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.
Radny Piotr Kierus podziękował wójtowi za postawienie znaku „ograniczenie
tonażu  pojazdów”  poruszających się  po  drodze  we  wsi  Kamień,  ale  zwrócił
uwagę na fakt, że pod znakiem nie ma tabliczki z napisem - wjazd docelowy.
Zapytał również o sprawę usunięcia drzew rosnących w drodze we wsi Kamień.
Wójt odnosząc się do sprawy drzew powiedział, że jeszcze o tym nie rozmawiał
z właścicielem drzew.
 Radna Dorota Kulawczyk poinformowała  wójta,  że we wsi  Wola Mąkolska
został ukradziony znak „stop”. Poprosiła o zakup nowego.
Sołtys wsi Ziewanice zapytał o sprawę szczepienia psów.
Przewodniczący Rady poinformował sołtysa, że akcja szczepienia psów jest w
toku.
Radny Władysław Mikołajczyk postawił wniosek formalny o wystąpienie przez
przewodniczącego  Rady  Gminy  Głowno  do  Prezesa  RIO  w  Łodzi  o
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udostępnienie  protokołu  z  kontroli  w  Gminie  Głowno  przeprowadzonej  w
dniach 02.06.2015 – 15.09.2015 i zapytanie dlaczego tego protokołu na stronie
Izby  nie  ma  chociaż  innych  jednostek  takie  protokoły  są.  Uzasadnił  swój
wniosek tym, że radni tego protokołu nie otrzymali, informowano radnych, że
nie mogą go otrzymać z uwagi na ochronę danych osobowych, protokołu nie ma
na stronie internetowej RIO i stąd jego wniosek w tej sprawie.
Przewodniczący Rady potwierdził, że takiego protokołu na stronie RIO nie ma a
on chętnie by się z nim zapoznał i w związku z tym przychyla się do wniosku.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że finanse samorządów są jawne a to, że protokołu
z  kontroli  nie  ma,  to  nie  jest  wina  Gminy.  Dodała,  że  nie  ma  również
protokołów  innych  jednostek.  Powiedziała,  że  jeżeli  chodzi  o  protokół
dotyczący naszej Gminy, to jest on w UG Głowno, liczy 200 stron, ale aby go
udostępnić  trzeba  zamazać  dane  osobowe  tam znajdujące  się.  Dodała,  że  to
potrwa,  ale  wójt  może  to  zrobić.  Powiedziała,  że  radni  otrzymali  zalecenia
pokontrolne z zastrzeżeniami, więc nie widzi problemu, aby otrzymali również
protokół. Powiedziała, że nie wie jednak dlaczego nie ma go na stronie RIO, bo
nie było by wówczas tego problemu.
Przewodniczący  Rady  zwracając  się  do  Radnego  Mikołajczyka  zapytał,  czy
wobec deklaracji wójta, że udostępni protokół z zastrzeżeniami, o których była
mowa, nadal chce, aby wystąpił do Prezesa RIO.
Radny  Mikołajczyk  podtrzymał  swój  wniosek  w  tej  sprawie,  dodając,  że  w
protokole  z  kontroli  odbytej  w  2010  roku  była  mowa  o  niezgodnościach  w
Statucie Gminy, a Rada Gminy o tym nie wiedziała. Dodał, że w protokole z
2014 roku również jest zapis o Statucie i  jego nieaktualności.  Powiedział,  że
Rada nie wiedziała również o różnych zarządzeniach wójta, a w protokole jest o
tym mowa i dlatego też podtrzymuje swój wniosek.
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  będzie  to  dobra  sprawa,  ponieważ  nie
przysporzymy  pracy  pracownikom  UG  Głowno  przy  zamazywaniu  danych
osobowych w protokole. Poddał wniosek pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  poparła  wniosek  Radnego  Mikołajczyka  głosując,  9
radnych „za” wnioskiem, 6 radnych „wstrzymało się” od zajęcia stanowiska w
sprawie.
Sołtys  wsi  Popówek  Włościański  Bożena  Bursiak  przypomniała  wójtowi  o
potrzebie załatania dziury w drodze biegnącej przez jej wieś.
Sołtys  wsi  Wola  Zbrożkowa  na  wstępie  swojej  wypowiedzi  podziękował
radnym  za  wybór  na  ławnika.  Następnie  poprosił  o  interwencje  w  sprawie
załatania wyrwy w drodze od ulicy Bielawskiej do krzyża. Dodał,  że nie ma
również oznakowania wsi  Wola Zbrożkowa. Przechodząc do sprawy odbioru
odpadów komunalnych odniósł się do odbioru śmieci segregowanych w okresie
letnim. Powiedział, że w tym okresie odbywa się on za rzadko i w związku z
tym jest prośba o zwiększenie częstotliwości.
Przewodniczący  Rady  dodał,  że  to  samo  dotyczy  odbioru  odpadów
wielkogabarytowych.
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Wójt  Marek  Jóźwiak  zauważył,  że  przed  rokiem  były  wielkie  trudności  z
ustaleniem stawek za odbiór „śmieci”, ale teraz widząc, jakie kłopoty ma z tym
Miasto Głowno należy się cieszyć, że mamy to za sobą. Odnosząc się do uwag
powiedział,  że  słuszne  są  uwagi  sołtysa  i  przewodniczącego  Rady  w  tym
temacie. Dodał, że trzeba będzie to wziąć pod uwagę w następnym przetargu.
Radny Jarosław Chałubiec ponowił prośbę o oznakowanie miejsca przy drodze
(przy posesji p. Charusty), gdzie głęboki rów jest bardzo blisko drogi.
Radny  Mieczysław  Dałek  poruszył  kilka  spraw.  Pierwsza  z  nich,  o  której
poinformował  wójta,  to  brak  oznakowania  wsi  Helenów.  Druga  sprawa,  to
niskie pobocza na drodze we tej wsi, co stwarza zagrożenia dla korzystających z
niej.  Kolejną  sprawą,  którą  poruszył  Radny  Dałek,  to  nieprzejezdna  dla
samochodów osobowych  droga  biegnąca  od  młyna  p.  Marksa  a  także  nisko
zwisające gałęzie nad tą drogą. 
Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak poruszyła sprawę sprzątania (odbioru)
śmieci z przystanków autobusowych stojących przy drodze krajowej nr 14 we
wsi Kadzielin i wsi Kamień. Wyjaśniła, że chodzi o to kto ma je odbierać, jak
również o to, kto ma klucz od koszy na śmieci stojących na tych przystankach.
Radny Piotr Kierus odpowiedział, że klucz ma firma RS II, która odbiera śmieci
z terenu Gminy Głowno i to ich pracownicy muszą opróżniać te kosze. 
Sołtys wsi Wola Lubiankowska Genowefa Jankowska poinformowała wójta o
zakrzaczonej  działce  w  jej  wsi.  Powiedziała,  że  krzaki  zasłaniają  lampy
oświetlenia ulicznego i w związku z tym prosi o interwencję w tej sprawie.
Radny  Piotr  Kałuża  zgłosił  wójtowi  fakt  kradzieży  dekla  zakrywającego
studzienkę w pobliżu autostrady.
Sołtys  wsi  Dąbrowa  Tadeusz  Krysztofczyk  poruszył  sprawę  wynagrodzenia
sołtysów z tytułu poboru podatków. Powiedział,  że była uchwała mówiąca o
tym, że sołtysi, którzy mają małe dochody z tego tytułu nie mogą mieć za to
mniej niż 200 zł brutto.
Przewodniczący  Rady  odpowiadając  sołtysowi  z  Dąbrowy  powiedział,  że
przyjrzy się tej sprawie i udzieli odpowiedzi na następnej sesji.
Więcej pytań, uwag i wniosków nie było.
Wobec powyższego oraz wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący
Łukasz Łukasik o godz. 1210 zakończył XI sesję Rady Gminy Głowno.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:    Obradom przewodniczył:
 Ireneusz Furga Łukasz Łukasik
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