
Głowno, dn. 30 grudnia 2015 r.
OR.0002.15.2015

Protokół nr XV/2015
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 30 grudnia 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,
- Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup
- Skarbnik Gminy Głowno Cezara Stokowska,

Ponadto w sesji uczestniczyli:
                - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głownie Edyta 
                  Kaczmarska, 
                - dyrektor Zespołu Szkół w Lubiankowie Agnieszka Czubiak,
                - dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim Krzysztof Fortuna,
                - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach Wioletta
                  Przyżycka,
                - sołtysi zgodnie z kopią listy obecności (zał. nr 2 do protokołu),

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

II. Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przyjęcie planów pracy komisji stałych na 2016 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy Głowno na 2015 rok;
-  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Głowno na lata 2015 - 2026;

6. Wolne wnioski i informacje.
Ustalenia.

Ad.1.
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                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz. 910

otworzył  XV  w  obecnej  kadencji  sesję  Rady  i  po  powitaniu  obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 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. 
W związku z powyższym sam zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
po punkcie  5 dwóch kolejnych punktów dotyczących rozpatrzenia  projektów
uchwał. Powiedział, że pierwszy będzie dotyczył projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2016 rok a drugi w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2016 – 2026.
Skarbnik Gminy Pani Cezara Stokowska wtrąciła, że według niej, w pierwszej
kolejności  należałoby  rozpatrzyć  punkt  dotyczący  uchwalenia  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  (WPF),  ponieważ  jest  ważniejszym  aktem  i
obowiązującym w dłuższym okresie czasu.
Przewodniczący powiedział, że w takim razie proponuje, aby punkt 6 dotyczył
uchwalenia WPF a 7 uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Pytań i uwag ze strony radnych nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  poddał  pod
głosowanie propozycję zmiany porządku jak wyżej.
Rada Gminy Głowno w głosowaniu opowiedziała się za proponowaną zmianą
porządku  obrad  14  głosami  „za”,  na  14  radnych  uczestniczących  w  sesji  i
biorących udział w głosowaniu.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad
po wprowadzonej zmianie.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XV sesji 14 głosami „za”, na 14
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.  
 
Ad.3.
             Prowadzący obrady Łukasz Łukasik zwracając się do radnych zapytał,
czy mają jakieś interpelacje lub zapytania do Wójta Gminy Głowno.
Nie było. Wobec powyższego przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4.
             W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do przyjęcia planów pracy
komisji stałych.
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Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  ktoś  z  radnych ma  jeszcze  jakieś  uwagi,
zastrzeżenia  lub  propozycję  do  przyjętych  przez  poszczególne  komisje
projektów swoich planów pracy na 2016 rok.
Nie było.  
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie
przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa.
Rada Gminy Głowno przyjęła plan pracy w/w komisji 14 głosami „za”.
Następnie prowadzący obrady Łukasz Łukasik poddał pod głosowanie przyjęcie
planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności.
Rada Gminy Głowno przyjęła plan pracy w/w komisji 14 głosami „za”.
Na koniec przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie plany pracy
Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy.
Rada Gminy Głowno przyjęła plan pracy w/w komisji 14 głosami „za”.
Plany pracy tych komisji załączono do protokołu.
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  zaproponował,  aby  plan  pracy  Rady
Gminy Głowno przyjąć w styczniu 2016 roku, po dyskusji  na posiedzeniach
wszystkich komisji stałych Rady.
Sprzeciwu ze strony radnych nie było.

Ad.5.
           W tym punkcie porządku sesji Rada zajęła się rozpatrzeniem projektu
uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2015 rok.
Poproszona o kilka słów wyjaśnienia do projektu Skarbnik Gminy powiedziała,
że jest to ostatnia zmiana budżetu w 2015 roku. Dodała, że uchwała składa się z
4  załączników,  które  następnie  szczegółowo  omówiła.  Powiedziała  m.in.,  że
zwiększa się budżet  po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.496,58 zł (w
tym: 495,58 zł to reszta środków za zwrot podatku akcyzowego i 2000 zł, to
środki otrzymane w ramach tzw. „schetynówki”) o czym mowa jest w zał. nr 1.
Dodała, że w zał. nr 2 zmniejsza się dochody budżetu o 366.037,12 zł ponieważ
zaplanowano kredyt, który nie został wzięty. Powiedziała, że planuje się spłatę
rat kredytu z wolnych środków o czym mowa jest w załączniku nr 3 do uchwały
a w załączniku nr  4 proponuje się  przeniesienie  wydatków między działami,
rozdziałami i paragrafami.
Pytań ze strony radnych do projektu uchwały nie było.
W związku z  powyższym 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”, na 14 radnych uczestniczących w
sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 3 do protokołu).
        Kolejny rozpatrywany przez  Radę projekt  uchwały  dotyczył  zmiany
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy
Głowno na lata 2015-2026.
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Skarbnik Gminy Głowno wyjaśniła, że skutkiem zmian w przyjętej wcześniej
uchwale będą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej a także zmieni się
indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy.
Bez pytań i uwag.
Wobec  braku  pytań  przewodniczący  Rady  odczytał  a  następnie  poddał  pod
głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Głowno na  lata  2015-
2026 14 głosami „za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział
w głosowaniu (zał. nr 4 do protokołu).

Ad.6.
          Przechodząc do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały, który został
wprowadzony  do  porządku  obrad,  a  który  dotyczył  uchwalenia  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2016-2026 przewodniczący Rady
poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy, Panią Cezarę Stokowską.
Pani  Skarbnik  na  wstępie  poinformowała  zebranych  że  ustawa  o  finansach
publicznych  z  2011  roku  wprowadziła  wiele  zmian,  w  tym  Wieloletnią
Prognozę Finansową (WPF). Dodała, że składa się ona z dwóch załączników, tj.
prognozy długu oraz  wykazu przedsięwzięć  a  od stycznia  2014 roku po raz
pierwszy wprowadzony został indywidualny wskaźnik, do którego gmina może
się zadłużać. Powiedziała, że dlatego też tworząc i zamykając budżet musimy
bardzo uważać na ten wskaźnik.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak.
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  odczytał  uchwałę  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej
prognozie  finansowej  oraz  możliwości  sfinansowania  planowanego  deficytu
budżetu Gminy Głowno (opinia pozytywna z uwagą).      
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2016-2026, 15 głosami „za”, na 15
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 5 do
protokołu).

Ad.7.
         Kolejny wprowadzony do porządku obrad punkt dotyczył rozpatrzenia
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Głowno  na  2016  rok.
Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  Wójtowi  Gminy  Głowno  Markowi
Jóźwiakowi.
Wójt Marek  Jóźwiak na wstępie powiedział, że w projekcie budżetu na 2016
rok zaplanowano dochody w wysokości  11.518.133 zł   a  wydatki  w kwocie
11.318.133  zł.  Dodał,  że  nadwyżkę  w  wysokości  200.000  zł  planuje  się
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przeznaczyć  na  spłaty  wcześniej  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  a
zaciągnięcie nowych nie planuje się. Powiedział, że główne inwestycje w 2016
roku  to,  przebudowa  drogi  (remont)  do  Dąbrowy  (120  tys.  zł),  przebudowa
gminnego odcinka drogi w Woli Zbrożkowej (160 tys. zł) a także przebudowa
drogi w Mąkolicach (480 tys.  zł|).  Dodał,  że ma obawy, czy zaplanowanych
środków na  remont  drogi  w Mąkolicach  starczy,  ale  będzie  się  o  to  bardzo
starał. Poinformował zebranych, że postanowił propozycję z autopoprawki do
projektu budżetu zgłoszone przez Radnego Chałubca w imieniu nieformalnego
Klubu Radnych dla Gminy Głowno uwzględnić. Dodał, że niepokoi go jednak
to, że organizacje przy których mają powstać place zabaw (OSP) do tej pory nie
przedstawiły swojego stanowiska w tej sprawie. Powiedział, że jeżeli chodzi o
główne inwestycje (remonty dróg) po autopoprawce, to po analizie za i przeciw
wydaje się, że będzie możliwe ich wykonanie. Stwierdził, że będzie to bardzo
trudne,  ale  podejmuje  się  je  wykonać.  Przechodząc  do  zaplanowanych
dochodów ze sprzedaży mienia  (100 tys.  zł)  zauważył,  że w tym przypadku
również będzie  ciężko coś uzyskać,  ponieważ trudno jest  w obecnym czasie
sprzedać jakąś działkę. Dodał, że niestety są stałe ale duże wydatki w budżecie,
np. na „oświatę”, gdzie niestety nic nie można zrobić, bo to jest nasze zadanie
wynikające z ustawy (na marginesie poruszył bulwersująca sprawę finansowania
pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą, mimo wolnych miejsc w gminnych
przedszkolach). Odnosząc się do tworzenia budżetu na kolejny rok poprosił, aby
wszystkie  sugestie  i  propozycje  zgłaszać  wcześniej,  bo  w  innym  razie
przysparza  się  wiele  niedogodności  służbom  finansowym.  Na  zakończenie
poprosił o przyjęcie zaproponowanego budżetu na 2016 rok 
Dyskusja.
Radny Jerzy Cybulski odnosząc się do sprawy budowy placów zabaw zapytał,
ile dzieci jest we wsiach, w których mają te place powstać.
Nie uzyskał konkretnej odpowiedzi.
Radny Piotr Kierus stwierdził, że mamy place zabaw przy szkołach a będziemy
tworzyć nowe.  Zaapelował,  aby skupić  się  na  konkretnych zadaniach np.  na
utwardzaniu dróg.
Sołtys  wsi  Wola  Zbrożkowa  Roman  Marczyk  odpowiadając  radnemu
Cybulskiemu powiedział, że w jego wsi nie ma szkoły i nie ma placu zabaw a
jest dużo małych dzieci, które nie mają gdzie się bawić.
Sołtys wsi Władysławów Bielawski Beata Krogulewska stwierdziła, że również
w jej wsi dzieci nie mają gdzie się spotykać i bawić.
Radny Jarosław Chałubiec, pomysłodawca budowy placów zabaw powiedział,
że niektórzy mówią tu o zbędnym luksusie, ale uważa, że trochę tych luksusów
dzieciom oraz rodzicom się należy. Dodał, że 60 tys. zł na remont drogi to suma
zbyt mała.
Radny  Piotr  Kierus  zapytał  o  jakim  luksusie  jest  mowa.  Dodał,  że  na  wsi
Kamień i Kadzielin nie ma nic, ani straży, ani szkoły. Dodał, że poza tym nie
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wszystkie komisje  zapoznały się z autopoprawką do budżetu zaproponowaną
przez Radnego Chałubca. W związku z tym wnioskuje o jej odrzucenie. 
Wójt powiedział, że zgadza się z twierdzeniem, że wszystkie komisje powinny
zapoznać się z autopoprawką, ale to niech będzie wskazówką na przyszłość.
Radca prawny UG Głowno Iwona Urban zwróciła uwagę radnym, że propozycję
autopoprawki należy przegłosować przed głosowaniem projektu uchwały.
Radny Chałubiec powiedział, że chciałby, aby co roku zabezpieczyć jakąś kwotę
na małe potrzeby mieszkańców gminy.
Radca  prawny  stwierdziła,  że  propozycje  są  słuszne,  ale  żeby  nie  było
problemów z zarządcami terenów, na których mają powstać place zabaw, bo z
tym wiążą się również sprawy odpowiedzialności.
Przewodniczący Rady zauważył, że nie ma problemu, aby w ciągu roku zmienić
uchwałę budżetową jeżeli będą jakieś kłopoty z zarządcą terenu i zaproponować
inne miejsce na powstanie placu. Następnie stwierdził, że jest wniosek Radnego
Chałubca,  aby ta  autopoprawka przeszła  i  jest  też  drugi  Radnego  Kierusa  o
odrzucenie jej.
W związku z powyższym poddał wniosek Radnego Chałubca pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno poparła wniosek Radnego Chałubca głosując, 10 radnych
za wnioskiem, 2 przeciw i 3 radnych wstrzymało się.
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  autopoprawka  zostaje  uwzględniona  w
projekcie  budżetu  na  2016  rok.  Dodał,  że  w związku  z  powyższym nie  ma
potrzeby głosować nad wnioskiem Radnego Kierusa. Następnie odnosząc się do
realizacji budżetu stwierdził, że Rada oczekuje, że środki na inwestycje będą
wydane racjonalnie a także, że będzie chciała rozliczyć organ wykonawczy z
pozyskanych środków z zewnątrz na realizację tych inwestycji.
Komendant Miejsko-Gminny ZOSP Mirosław Rzeźnik zapytał, czy w budżecie
na 2016 rok zaplanowane są jakieś środki na zakup samochodu strażackiego dla
jednostki OSP w Popowie Głowieńskim.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że niestety nie, że nie ma takiej możliwości.
Stwierdziła, że ona jest sceptycznie nastawiona do tego budżetu, ponieważ nie
mamy  pełnego  zabezpieczenia  na  wydatki  bieżące.  Powiedziała,  że  mamy
milion złotych mniej subwencji i dotacji oraz milion złotych na inwestycje bez
zaplanowanych  kredytów.  Dodała,  że  jest  tylko  dobrej  myśli  odnośnie
pozyskania środków z zewnątrz, bo w innym przypadku będzie trzeba wziąć
kredyt lub zrobić cięcia w inwestycjach i administracji.  Powiedziała, że chce
radnych  uprzedzić,  aby  nie  było  zaskoczenia,  że  koniecznym  będzie
zwiększenie budżetu w oświacie i administracji, bo te działy są niedoszacowane.
Więcej pytań, uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący  Rady  odczytał  uchwałę  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w
Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Głowno na 2016 rok
(opinia  pozytywna).  Następnie  poddał  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie  pod
głosowanie.
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Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Głowno  na  2016  rok  jednogłośnie,  15  głosami  „za”,  na  15  radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  6  do
protokołu).
Wójt  Marek  Jóźwiak  podziękował  radnym za  podjęcie  uchwały  budżetowej.
Powiedział,  że  będzie  się  starał  wspólnie  z  p.  Skarbnik i  pracownikami  UG
Głowno, aby budżet  zrealizować. Dodał,  że jest  to wielka odpowiedzialność.
Podziękował szczególnie p. Skarbnik i pracownikom księgowości za wielki trud
włożony w przygotowanie tego budżetu.
Sołtys wsi Dąbrowa Tadeusz Krysztofczyk w imieniu własnym i mieszkańców
wsi podziękował za przyjęcie do realizacji w przyszłym roku remontu drogi do
wsi Dąbrowa.   

Ad.8.
          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  poinformował  zebranych,  że  na  wsi  Jasionna  poprawiony  został  stan
techniczny drogi. Dodał, że będzie się starał, aby była ona zawsze przejezdna.
Powiedział,  że  wniosek  złożony  na  przebudowane  już  drogi  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego przeszedł  pod względem formalnym i
być  może  jakieś  środki  otrzymamy.  Przechodząc  do  spraw  związanych  z
pomocą  społeczną  powiedział,  że  planuje  wspólnie  z  p.  kierownik  GOPS
uruchomić na terenie Gminy Głowno Punkt Konsultacyjny, który by działał, co
drugi tydzień a udzielał by porad osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy
w rodzinie. Kolejną sprawą do której odniósł się wójt, to sprawa stawek za wodę
dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Powiedział, że do 30
stycznia  Rada  musi  podjąć  uchwałę  w  tej  sprawie.  Dodał,  że  zaproponuje
nieznaczna  podwyżkę  stawek  za  wodę  (20  gr/m3)  ponieważ  od  3  lat  takiej
podwyżki nie było, a inwestycji w tym dziale gospodarki było wiele. Powiedział
również, że został obniżony podatek rolny o 2 zł, co zubożyło budżet Gminy o
28  tys.  zł.  Zwracając  się  do  radnego  Cybulskiego  powiedział,  że  tablice
informujące  o  terenie  zabudowanym  są  już  w  Urzędzie  Gminy  i  niedługo
zostaną  zamontowane  we  wskazanym  miejscu  we  wsi  Piaski  Rudnickie.
Przechodząc do spraw związanych z odpłatnością za odbiór śmieci powiedział,
że 43 osoby nie płacą za odbiór odpadów komunalnych i w związku z tym w
dniu dzisiejszym wystawiono tym osobom tytuły wykonawcze. Na marginesie
dodał  że  9  gmin  wystąpiło  we  wspólnym  przetargu  na  wyłonienie  firmy
odbierającej odpady i okazało się,  że nie udało uzyskać się im niższej oferty
(padła taka sugestia przewodniczącego Rady).
Radny Jerzy Cybulski poprosił o zabezpieczenie barierką drogi przy posesji p.
Paczkowskiej, aby nikt nie wpadł do pobliskiego stawu (wieś Piaski Rudnickie).
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Sołtys  wsi  Wola  Zbrożkowa  Roman  Marczyk  zapytał,  co  zrobić  z
mieszkańcami, którzy nie chcą płacić za wodę. Zaproponował, aby odciąć im
dopływ wody z wodociągu, dostarczyć tyle im się należy według norm i niech
się tym rządzą.
Radny Radosław Olejniczak przypomniał o potrzebie remontu i utrzymaniu w
przejezdności drogi do dwóch gospodarstw we wsi Mięsośnia.
Sołtys  wsi  Popów  Głowieński  Mirosław  Rzeźnik  poinformował  wójta  o
nieprawidłowej nazwie jego wsi na tablicy informacyjnej. Powiedział, że nazwa
wsi składa się z dwóch wyrazów a nie jednego. Dodał, że skradziona również
została jedna z takich tablic.   
Radny  Piotr  Kierus  poinformował  wójta  o  kradzieży  kosza  na  śmieci  z
przystanku  we  wsi  Kamień.  Zapytał  również,  czy  radca  prawny zajął  jakieś
stanowisko odnośnie  sprawy wycięcia  drzew rosnących w drodze w tej  wsi.
Odniósł się także do sprawy odbioru śmieci. Powiedział, że firma odbierająca je
wszystkie odpady miesza wsypując je do samochodu.
Wójt  odpowiadając  radnemu  powiedział,  że  trzeba  będzie  na  przystanku
postawić  koszt  metalowy,  zamocowany  do  podłoża,  to  może  nie  ukradną.
Odnosząc  się  do  sprawy  drzew  powiedział,  że  radca  prawny  jeszcze  nie
wypowiedziała się w tej sprawie. Dodał, że sprawa mieszania śmieci nie jest
sprawą ich dostawcy, czyli mieszkańca gminy, czy wójta a odbiorcy.
Sołtys wsi Rudniczek Sławomir Grzegdala zwracając się do wójta powiedział,
że nie zakończono prac przy odprowadzeniu wody z drogi przebiegającej przez
jego wieś.
Wójt odpowiedział, że Starostwo mówi, że dokończy tą sprawę.
Radny Piotr Kałuża zapytał wójta, czy będą jeszcze łatane drogi gminne.
Wójt odpowiedział, że jeżeli będzie jeszcze odpowiednia pogoda, to być może
jeszcze coś uda się zrobić.
Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak zaapelowała do wójta, aby zwrócił się
do  GDDKiA  o  zrobienie  wjazdu  do  Domu  Ludowego  w  Toporowie
(Kadzielinie).
Sołtys wsi Jasionna Dałek Marian podziękował wójtowi za poprawienie stanu
drogi w jego wsi. Poprosił o ograniczenie tonażu pojazdów poruszających się po
tej  drodze  (ciężkie  samochody  jeżdżą  po  niej  do  budowanego  wysypiska
śmieci).  
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad.
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  o  godz.  1040

zakończył XV sesję Rady Gminy Głowno.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:
                                                                                     Obradom przewodniczył:
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