
Głowno, dn. 28 stycznia 2016 r.
OR.0002.1.2016

Protokół nr XVI/2016
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 28 stycznia 2016 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,
- insp. ds. windykacji należności w UG Głowno Dorota Śliwkiewicz,
- radca prawny UG Głowno Iwona Urban.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
                - 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. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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. Przyjęcie plany pracy Rady Gminy Głowno na 2016 rok.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę

dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
9. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia

wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  w  podatku  od
nieruchomości.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  stawek  w  podatku  od
środków transportowych.

11. Wolne wnioski i informacje.
Ustalenia.
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Ad.1.
                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  805

otworzył  XVI  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.
Sekretarz  Gminy  Głowno  Jolanta  Szkup  odnosząc  się  do  porządku  obrad
powiedziała,  że  pkt  10  powinien  brzmieć:  podjęcie  uchwały  zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych.
Więcej uwag i wniosków odnośnie porządku obrad nie było. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę brzmienia pkt 10 w wersji
podanej przez Sekretarza Gminy.
Rada Gminy Głowno w głosowaniu opowiedziała się za zmianą zapisu pkt 10, a
następnie  przyjęła  porządek obrad XVI sesji  –  w obu sprawach głosując  14
głosów  „za”,  na  14  radnych  uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w
głosowaniu. 
Porządek obrad po zmianie:    

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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. Przyjęcie plany pracy Rady Gminy Głowno na 2016 rok.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę

dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
9. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia

wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  w  podatku  od
nieruchomości.

10. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia
stawek w podatku od środków transportowych.

11. Wolne wnioski i informacje.

Ad.3.
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            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół z XIV sesji odbytej w dniu 23 grudnia 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 XIV
sesji Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno przyjęła  protokół  z  XIV sesji  14  głosami  „za”,  na  14
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
Następnie przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XV sesji odbytej w
dniu 30 grudnia 2015 r. również był wyłożony do wglądu w pokoju nr 14 w
Urzędzie  Gminy Głowno i  przesłany  drogą elektroniczną  radnym.  Dodał,  że
także do niego żadnych uwag dotychczas nie zgłoszono.  Zapytał,  czy ktoś z
radnych pragnie zabrać głos w tej sprawie. 
Głosu nikt nie zabrał, wobec powyższego poddał przyjęcie protokołu z XV sesji
Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  przyjęła  protokół  z  XV sesji  14  głosami  „za”,  na  14
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 stycznia br., na którym dokonała analizy uchwały
w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę  dostarczaną  z  urządzeń  zbiorowego
zaopatrzenia w wodę. Powiedziała, że wniosek wójta w tej sprawie przedstawił
Pan Maciej Pakowski, insp. ds. infrastruktury technicznej w UG Głowno. Dodał,
że wójt we wniosku wyszedł z propozycją podwyższenia taryf za wodę o 20
gr/m3.  Pan  Pakowski  przedstawił  również  Komisji  planowane  dochody  ze
sprzedaży  wody  w  2016  roku  oraz  planowane  koszty  utrzymania  i
eksploatowania  urządzeń  zaopatrzenia  w wodę na  terenie  Gminy  Głowno w
2016  roku.  Dodała,  że  wójt  Marek  Jóźwiak  przedstawił  motywy,  które  go
skłoniły do podniesienia taryf za wodę, m.in. planowane inwestycje na ujęciach
i wodociągach, koszty wymiany urządzeń na ujęciach a także fakt, że od 3 lat
nie było podwyżki taryf za wodę. Powiedziała, że wójt poinformował również
Komisję o wysokości taryf za wodę, które obowiązują w gminach ościennych.
Poinformowała  zebranych,  że  Komisja  omówiła  także  sprawę  zaległości  w
opłatach za wodę. Dodała, że po dyskusji i po wyjaśnieniach zarówno ze strony
Pana Pakowskiego jak i wójta Komisja w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf za wodę dostarczaną z urządzeń
zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę.  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjne
powiedziała,  że  w sprawach  różnych  wójt  omówił  m.  in.  sprawę  zimowego
utrzymania dróg a także poinformował o bardzo dobrej pozycji wniosku Gminy
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Głowno na liście rankingowej do pozyskania środków  w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego za przebudowane drogi gminne.    
Pytań i uwag do informacji z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 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
19  stycznia  br.,  na  którym  zapoznała  się  z  informacją  o  działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej w 2015 roku, którą
przedstawiła  Komisji  kierownik  tej  placówki  Pani  Monika  Szczęsny.
Powiedziała, że w informacji zawarta była podstawa prawna, na której opiera
swoją działalność ŚDS, określony był zasięg terytorialny ŚDS, przedstawione
były  realizowane  zadania  związane  z  prowadzeniem  codziennych  zajęć
wspierająco-aktywizujących  oraz  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  i
sposoby  realizacji  tych  zadań  a  także  inne  formy  działalności  ŚDS  i  stałe
rezultaty  tej  działalności.  Dodał,  że  w  drugim  punkcie  obrad,  który  został
wprowadzony  na  początku  posiedzenia  dyrektorzy  gminnych  placówek
oświatowych  przedstawili  informację  nt.  wysokości  średnich  wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego. Dodała, że w
dyskusji były zajmowane różne stanowiska w tej sprawie, jednak sprawa tzw.
wyrównywania  wynagrodzenia  wynika  z  przepisów  prawa  i  jednostki
samorządu  terytorialnego  muszą  ją  realizować,  przez  co,  jak  zauważył  wójt
wpadają w pułapki finansowe. Powiedziała, że Sekretarz Gminy poinformowała
Komisję,  że  aby  ich  uniknąć  w  naszej  Gminie  gminne  placówki  oświatowe
składają kwartalne sprawozdania w tym temacie. Poinformowała zebranych, że
w sprawach różnych wójt poinformował Komisję o wystąpieniu do Rady Gminy
Głowno z  propozycją  podwyższenia  o 20 gr/m3 taryf  za wodę na 2016 rok.
Dodała, że  wyjaśniając motywy tej decyzji wójt powiedział, że w 2015 roku
wykonanych  zostało  wiele  inwestycji  związanych  z  dostarczaniem  wody
mieszkańcom  Gminy,  jak  również  zaplanowano  inwestycje  w  tym  dziale
gospodarki  gminnej  na  2016  rok.  Powiedziała,  że  również  w  tym  punkcie
posiedzenia  wójt  poinformował  Komisję  o  uruchomieniu  na  terenie  Gminy
Głowno  Punktu  Konsultacyjnego  dla  osób  pokrzywdzonych  w  wyniku
przemocy  w  rodzinie.  Poruszył  również  sprawę  zimowego  utrzymania  dróg
gminnych.
Pytań i uwag do informacji z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności 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 w dniu 15 stycznia br., na którym dokonała oceny funkcjonowania
wodociągów  w  Gminie  oraz  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie
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zatwierdzenia  taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w
wodę (podwyżka taryf o 20 gr/m3). Powiedział, że informacje w tym zakresie
przedstawił  Komisji  Pan  Maciej  Pakowski,  inspektor  ds.  infrastruktury
technicznej w UG Głowno. Dodał, że Komisja po dyskusji i po zapoznaniu się z
wyjaśnieniami  wójta  dotyczącymi  potrzeby  podniesienia  taryf  za  wodę  w
głosowaniu poparła wniosek wójta i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie  zatwierdzenia   taryf  za  wodę dostarczaną  z  urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia  w  wodę  –  7  głosami  „za’,  przy  jednym „wstrzymującym się”.
Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Budżetu  i  Rolnictwa
poinformował zebranych, że drugim tematem posiedzenia było dokonanie oceny
funkcjonowania oświetlenia ulicznego w Gminie. Dodał, że informację w tym
zakresie przekazał członkom Komisji Pan Stanisław Urbanowicz, specjalista ds.
gospodarki wodnej i ochrony środowiska w UG Głowno. Powiedział, że w toku
dyskusji  członek  Komisji  Władysław  Mikołajczyk  przedstawiając  swoje
stanowisko  odnośnie  kosztów  funkcjonowania  oświetlenia  ulicznego
powiedział, że on jest za tym, aby na skrzyżowaniach dróg oraz w miejscach
newralgicznych (zakręty, podjazdy) paliły się wszystkie zainstalowane lampy, a
poza nimi świeciła się co druga lampa. Dodał, że zdania członków Komisji w tej
sprawie  były  bardzo  podzielone,  ale  Komisja  w  podsumowaniu  nie  wniosła
zastrzeżeń  i  uwag  do  przedstawionej  informacji  oraz  pozytywnie  oceniła
funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.
Radny Mikołajczyk odnosząc się do swojego stanowiska, które przedstawił na
posiedzeniu Komisji (dotyczącego wyłączenia co drugiej lampy) powiedział, że
jeździł po terenie Gminy i przyglądał się, jak świecą się lampy i według niego
powinno  się  wyłączyć,  co  druga  lampę.  Dodał,  że  proponuje,  aby
przeanalizować tą sprawę, nie jest za tym, aby już wyłączać, ale przeanalizować,
czy  dana  lampa  jest  w  tamtym  miejscu  potrzebna,  czy  nie.  Powiedział,  że
wyłączenie części lamp da nam rocznie ok. 50 tys. zł oszczędności.
Radny Piotr Kierus zauważył, że jeżeli by zdjąć co drugą lampę we wsi Kamień,
to na drodze byłoby zupełnie ciemno, ponieważ słupy z lampami stoją w polu w
pewnej odległości od drogi.       
Więcej uwag do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Rolnictwa 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 21 stycznia br. i
jak zwykle zajęła się głównie przygotowaniem obecnej sesji  Rady. Dodał, że
omówiono projekty uchwał, które będą w dniu dzisiejszym procedowane a wójt
omówił  sprawy i  problemy, z  którymi spotkał  się  w czasie  pełnienia swoich
obowiązków. 
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.
Przewodniczący Rady w swoim wystąpieniu poruszył również sprawę godzin
odbywania  się  sesji.  Powiedział,  że  część  radnych  chciałaby,  aby  sesje
odbywały się w godzinach popołudniowych ponieważ pracują na etatach, muszą
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się zwalniać na obrady i z tego powodu mają przeróżne komplikacje w swoich
zakładach  i  instytucjach.  Dodał,  że  również  mieszkańcy  Gminy  mogliby  w
większym zakresie uczestniczyć w sesjach Rady. Powiedział,  że w związku z
powyższym  sugeruje,  aby  co  druga  sesja  odbywała  się  w  godzinach
popołudniowych. 
Zdania  radnych  były  w  tej  sprawie  bardzo  podzielone  i  nie  wypracowano
ostatecznego stanowiska. 

Ad.5.
       W tym punkcie obrad przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie
głosu Wójta Gminy Głowno.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak.
Wójt Marek Jóźwiak przedstawił zebranym informację o swojej działalności w
okresie od 23 grudnia 2015 r. (tzn. od 2 ostatnich sesji) szczegółowo omawiając
spotkania, w których uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Odniósł  się  również  do  stanowiska  Radnego  Mikołajczyka  w  sprawie
wyłączenia co 2 lampy oświetlenia ulicznego. Powiedział, że będzie rozmawiał
z  mieszkańcami  Gminy  odnośnie  zakładania  nowych  (dodatkowych)  lamp.
Dodał, że przeanalizuje propozycję Radnego Mikołajczyka, ale trudno będzie
przekonać do tego mieszkańców   
Więcej pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania nie było.

Ad.6.
         Prowadzący obrady Łukasz Łukasik zwracając się do radnych zapytał, czy
mają jakieś interpelacje lub zapytania do Wójta Gminy Głowno.
Nie było.
W  związku  z  powyższym  powiedział,  że  chciałby  odnieść  się  do  wniosku
Radnego Mikołajczyka odnośnie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady dot. oceny
działalności Wójta Gminy Głowno i Skarbnika Gminy Głowno na przestrzeni
ostatnich  5  lat.  Stwierdził,  że  trzeba  tą  sprawę  załatwić  i  proponuje  aby
potraktować  propozycje  Radnego  Mikołajczyka  jako  wniosek  formalny  i  w
głosowaniu rozstrzygnąć.
Radca  prawny  UG  Głowno  Pani  Iwona  Urban  stwierdziła,  że  jeżeli  to  był
wniosek  o  zwołanie  sesji  nadzwyczajnej,  to  do  załatwienia  tej  sprawy  są
odpowiednie przepisy prawa. Powiedziała, że obecnie nie ma czegoś takiego,
jak sesja  nadzwyczajna i  wniosek o zwołanie sesji  trzeba załatwić zgodnie z
ustawą o samorządzie gminnym, czyli wniosek taki składa wójt lub ¼ składu
Rady.
Radny  Władysław  Mikołajczyk  stwierdził,  że  on  złożył  wniosek  do
przewodniczącego  Rady  i  klubu  radnych  i  chciałby  wiedzieć,  czy
przewodniczący zwoła taką sesję, czy nie.
Przewodniczący  Rady  zwracając  się  do  Radnego  Mikołajczyka  zapytał,  czy
podtrzymuje swój wniosek w sprawie zwołania sesji.
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Radny Mikołajczyk odpowiedział, że tak i jeżeli jego wniosek nie przejdzie, to
złoży wniosek, aby do planu pracy Rady na 2016 rok wprowadzić ten temat
(ocena  działalności  Wójta  Gminy  Głowno  i  Skarbnika  Gminy  Głowno  na
przestrzeni ostatnich 5 lat). 
Radny Jarosław Chałubiec zaproponował, aby Rada przegłosowała, czy ma być
zwołana sesja dotycząca oceny wójta, czy nie. 
Wobec  powyższego  prowadzący  obrady  Łukasz  Łukasik  poddał  wniosek
Radnego Mikołajczyka pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno odrzuciła wniosek złożony przez Radnego Mikołajczyka
głosując – 3 głosy „za” odbyciem sesji, 9 „przeciw”, 3 „wstrzymało się”.
W związku z powyższym przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został
odrzucony.
Radny  Mikołajczyk  zwracając  się  do  wójta  zapytał,  jak  rozumie  zapis  dwa
jednobrzmiące egzemplarze.
Odpowiedzi za wójta udzieliła radca prawny UG Głowno, które powiedziała, że
to oznacza, że są to dwa jednakowe dokumenty, które otrzymują strony.
Radny  Mikołajczyk  zapytał  ponownie  o  wyjaśnienie  znaczenia  słowa
transparentność.
Pani Urban odpowiedziała, że to oznacza przejrzystość i jawność działania.
Radny Mikołajczyk zwracając się do radnych i sołtysów stwierdził, że boli go
to, że jako jedyny musi walczyć o jawność działalności wójta. Powiedział, że
poprosił przewodniczącego Rady, aby ten zwrócił się do Prezesa RIO w Łodzi o
opublikowanie  protokołu  z  kontroli  w  UG  Głowno  na  stronie  Izby  i  taki
protokół tam został umieszczony. Powiedział, że na pierwszej stronie protokołu
jest zapis, że podlega on udostepnieniu na zasadach określonych w ustawie o
dostępie  do  informacji  publicznej  z  ograniczeniami  wskazanymi  w art.  5  tej
ustawy. Dodał, że na 182 stronie tego protokołu jest zapis, że sporządzono go w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisano i jeden pozostawiono w UG
Głowno.  Zapytał,  dlaczego  skoro  protokół  jest  od  stycznia  w  UG  Głowno
Komisja  Rewizyjna  na  jednym z  posiedzeń  nie  mogła  się  z  nim  zapoznać,
ponieważ, jak przekazano są tam dane chronione. Dodał, że stąd jego pytanie o
transparentność.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że mówiąc najprościej, te egzemplarze nie są jednak
takie  same.  Dodała,  że  w  ogłoszonym  wyłączono  dane  objęte  tajemnicą
skarbową, wyłączone dane osobowe, nie ma nazwisk, nawet nie ma wyliczenia
odprawy emerytalnej a w protokole znajdującym się w UG Głowno te dane są. 
Radny Mikołajczyk zapytał, dlaczego w takim razie pisze się, że sporządzono w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  w  takim  przypadku  on  zwróci  się  do
Prezesa RIO w Łodzi o wyjaśnienia, dlaczego tak jest. 
Więcej zapytań i interpelacji do wójta nie było.
  
 Ad.7.
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            Przewodniczący Rady stwierdził, że plan Rady został przygotowany na
posiedzeniu Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady i opracowany jest w
formie kwartalnej. Dodał, że jego propozycja w tej sprawie wynika z tego, że
sesje nie muszą odbywać się co miesiąc, ale mogą odbywać się, jeżeli zajdzie
taka potrzeba dwa razy w miesiącu.  
Radny Władysław Mikołajczyk zgłosił  wniosek formalny,  aby w II  kwartale
wprowadzić do planu pracy temat: ocena działalności wójta i Urzędu Gminy za
okres 5 ostatnich lat. Powiedział, że Rada powinna to zrobić, są dokumenty po
kontrolach  i  Rada  ma  wręcz  obowiązek  odnieść  się  spraw  tam  zawartych.
Dodał, że on zwraca uwagę na te sprawy i jeżeli Rada nie poprze jego wniosku
to będzie znaczyło, że bierze odpowiedzialność na siebie.
Radca prawny Iwona Urban zauważyła, że jeżeli takie wnioski się formułuje to
według niej trzeba mieć jakieś podstawy do podejmowania takich działań, jakieś
dowody.
Radny  Mikołajczyk  stwierdził,  że  on  nie  przedstawia  dowodów,  są  one  w
protokołach pokontrolnych a on prosi Radę aby na podstawie tych dokumentów
Rada  dokonała  oceny  działalności  wójta.  Dodał,  że  jeżeli  Rada  tego  nie
upubliczni, to on to zrobi.
Wójt zauważył, że te dokumenty są jawne.  
Radny Jarosław Chałubiec zapytał, w jaki sposób praktycznie ma Rada dokonać
oceny.  Stwierdził,  że  według  niego  najlepiej  na  posiedzeniach  komisji
przeanalizować dokumenty a wnioski i ocenę wypracować na sesji. 
Przewodniczący Łukasik powiedział, że on to widzi tak, że jeżeli temat zostałby
wprowadzony  do planu pracy,  to  na  jednej  z  najbliższych  sesji  w  porządku
obrad byłby to jeden z punktów. Dodał, że wstępnej oceny dokonałaby jedna z
komisji, najlepiej jak byłaby to Komisja Rewizyjna i wtedy na sesji Rada zajęła
by się nią i opierając się na niej wypracowała swoją ostateczną ocenę.
Radna Marzena Doardo zauważyła, że raz już tą sprawę Rada odrzuciła, a teraz
znowu zajmujemy się takim samym wnioskiem. Dodała, że absolutorium, to jest
ocena wójta.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że absolutorium obejmuje okres jednego
roku i jest to ocena działalności finansowej, a wniosek Radnego Mikołajczyka
obejmuje okres 5 lat.
Radny  Chałubiec  odnosząc  się  do  propozycji,  aby  wstępnej  oceny  dokonała
Komisja Rewizyjna zauważył, że Rada musiałby zmienić uchwałę w sprawie
zatwierdzenia  planu  pracy  tej  Komisji.  Przypomniał,  że  raz  już  Komisja
Rewizyjna oceniała działalność wójta, teraz będą to tony papieru do przejrzenia.
Powiedział,  że  najpierw  trzeba  się  zastanowić,  jak  ma  przebiegać  badanie
sprawy.
Radca  prawny  UG Głowno stwierdziła,  że  jest  wniosek  formalny  radnego  i
należy go przegłosować.
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  poddał  pod  głosowanie  wniosek
formalny zgłoszony przez Radnego Mikołajczyka.
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Rada  Gminy  Głowno  odrzuciła  wniosek  radnego  Mikołajczyka  w  sprawie
wprowadzenia do planu pracy tematu: ocena działalności wójta i Urzędu Gminy
za okres 5 lat – 4 głosy „za” wnioskiem, 7 „przeciw”, 4 „wstrzymało się”.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu planu
pracy Rady Gminy Głowno na 2016 rok.
Rada Gminy Głowno przyjęła plan pracy Rady Gminy Głowno na 2016 rok 14
glosami „za”, przy 1 „wstrzymał się” – na 15 radnych uczestniczących w sesji i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 4 do protokołu).

Ad.8.
       Wójt Marek Jóźwiak rozpoczynając ten punkt porządku obrad stwierdził, że
każda propozycja  podwyżki  budzi  kontrowersje,  ale  rok  2015 pokazał,  jakie
strategiczne znaczenie  ma dla  mieszkańców dostarczanie  wody.  Dodał,  że w
2015 roku zostało  wykonanych wiele  inwestycji  związanych z  polepszeniem
sytuacji  w tym zakresie  np.  połączenie  wodociągów z Mąkolic  z  Popowem,
wybudowanie  dodatkowej  studni  na  ujęciu  w  Mąkolicach,  wymiana  dwóch
pomp  na  ujęciu  w  Popowie,  zakup  2  agregatów  na  ujęcia  w  Popowie
Głowieńskim i Mąkolicach. Powiedział, że na ten rok planuje się wybudowanie
nitki wodociągu do kilku gospodarstw w Lubiankowie (w I półroczu – koszt 150
tys. zł), wymianę wodomierzy w rejonie Mąkolic, Woli Mąkolskiej i Jasionnej
(ok. 230 szt.). Dodał, że w sprawie wodomierzy zwróci się z zapytaniem o cenę
do kilku firm. Powiedział, że na bieżąco trwają pracę nad utrzymaniem jakości
wody,  co  również  kosztuje.  Podsumowując  swoją  wypowiedź  stwierdził,  że
dlatego  też  zwraca  się  do  Rady  z  prośbą  o  pozytywne  odniesienie  się  do
propozycji podniesienia taryf za wodę o 20 gr/m3.   
Przewodniczący  Rady  rozpoczynając  dyskusję  powiedział,  że  on  ma  uwagi
odnośnie celowości proponowanej podwyżki. Dodał, że ma wątpliwości, czy ta
podwyżka jest potrzebna,  ponieważ na ostatniej sesji  Rady zdejmowane były
środki z tego działu budżetu, czyli było ich wystarczająco. Powiedział, że nie
widzi również konkretnych wyliczeń dotyczących konieczności wprowadzenia
podwyżki.  Stwierdził,  że  np.  chciałby  konkretnie  wiedzieć,  czy  stacja
wodociągowa w Boczkach Domaradzkich będzie remontowana gruntownie w
tym roku, bo w planie jest  tylko zaplanowane malowanie ścian (co już było
robione w ubiegłym roku). Dodał, że woda dostarczana z tego ujęcia nie jest
zbyt czysta o czym świadczy filtr po czterech tygodniach użytkowania, który
miał  zainstalowany w swoim budynku (pokazał  go zebranym).  Dodał,  że  on
będzie  głosował  za  podwyżką,  ale  chciałby  wiedzieć,  co  będzie  robione  w
kierunku poprawy czystości wody na tym ujęciu. 
 Wójt odpowiedział, że badania wody na ujęciach przeprowadzane są 6 razy w
roku i  jeżeli  byłoby coś  nie  tak  z  jakością  wody,  to  SANEPID takie  ujęcie
zamknął by natychmiast. Dodał, że jeżelibyśmy chcieli chlorować wodę, to nie
byłoby  w  niej  krzemionki,  które  jest  niezbędna  dla  zdrowia  człowieka.
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Stwierdził, że jeżeli byśmy takie filtry założyli na wodę podawaną z ujęcia w
Głownie, to pewnie wyglądałyby tak samo.
Radny Kałuża stwierdził, że on chciałby aby ta woda po prostu była cały czas,
aby jej nie zabrakło.
Sołtys wsi  Popów Głowieński Mirosław Rzeźnik powiedział,  że on ma takie
wrażenie, że przewodniczący Rady chciałby, aby środki z tej podwyżki poszły
na remont ujęcia w Boczkach Domaradzkich. Dodał, że według niego powinno
się remontować raz jedno ujęcie a potem kolejne. 
Sołtys  wsi  Ziewanice  Jan  Danych  zastanawiał  się,  jaka  jest  wiarygodność
SANEPIDU  skoro  jeden  z  przedsiębiorców  zgłaszał  zastrzeżenia  do  jakości
wody.
Wójt odpowiedział, że siedzący na sali hodowcy zwierząt mogą to ocenić.
Sołtys  wsi  Wola  Zbrożkowa  zauważył,  że  za  kadencji  poprzedniego  wójta
wprowadzona została stała opłata za wodomierze, która miała służyć wymianie
starych  wodomierzy.  Dodał,  że  teraz  po  latach  funkcjonowania  tej  opłaty
dowiaduje o wymianie wodomierzy w Mąkolicach a on myślał, że wszystkie już
zostały wymienione.
Wójt  odpowiedział,  że  należy  się  zastanowić  nad  tym  ile  kosztowały
wodomierze w tamtych latach a ile teraz.    
Radny Władysław Mikołajczyk powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego,  Budżetu  i  Rolnictwa  wstrzymał  się  od  głosu  (w  sprawie
podwyżki) ponieważ, aby za czymś zagłosować, musiałby się odnieść do roku
poprzedniego. Dodał, że podobnie było na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, z
tym, że podano planowane dochody i wydatki w 2016 roku, nie było odniesienia
do 2015 roku. Powiedział, że dokonał analizy dochodów i wydatków na 2016
rok i z tej analizy wyszło mu, że ta podwyżka nie ma racji.
Wójt wtrącił, że to on podejmuje decyzje i on odpowiada, gdy mieszkańcy nie
mają  wody. Dodał,  że w wydatkach nie wykazał  środków na zakup nowego
zbiornika na ujęcie  w Lubiankowie oraz środków na podłączenie   pompy w
nowej studni na ujęciu w Mąkolicach.
Radny  Mikołajczyk  powiedział,  że  on  chciałby  wiedzieć  ile  i  na  co  będą
przeznaczone środki z podwyżki i dlatego też wnioskuje o pozostawienie stawek
za wodę na obecnym poziomie.
Radna Marzena Doardo stwierdziła, że dziwi ją to, że Radny Mikołajczyk będąc
przez tyle lat radnym i przewodniczącym Rady nagle w tym roku się obudził i
zauważa  tyle  problemów  a  także  kwestionuje  wszystkie  działania  wójta.
Odnosząc się  do planowanych wydatków powiedziała,  że  nie  wiadomo jakie
będą koszty dostarczania wody, bo nikt tego nie wie, co się może wydarzyć.
Radny Mikołajczyk powiedział, że on nie kwestionował celowości podwyżek,
ale teraz przyglądając się uważniej, może stwierdzić, że ta podwyżka nie jest
konieczna.
Radny  Piotr  Kałuża  popierając  wójta  w kwestii  podwyżki  powiedział,  że  na
komisjach wójt informował radnych o planowanych inwestycjach na ujęciach i
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wodociągach. Dodał, że mając na uwadze wiek urządzeń można przewidywać,
że awarii będzie coraz więcej. 
Radny Jarosław Chałubiec zgłosił wniosek o przerwę w obradach, aby uspokoić
emocje.
Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Chałubca pod głosowanie.
Rada poparła wniosek 9 głosami „za”, przy 6 „wstrzymujących się”.
Wobec powyższego prowadzący obrady Łukasz Łukasik ogłosił 10 minutową
przerwę w obradach.
Po przerwie Radny Jarosław Chałubiec zwracając się do radnych poprosił ich
aby nie podnosili stawek za wodę.
Radny Eligiusz Dąbek wracając  do sprawy suszy,  która  miała  miejsce  latem
ubiegłego roku i kłopotów z wodą w rejonie Mąkolic z tym związanych oraz
poczynionych  inwestycji  w  zakresie  poprawienia  sytuacji  (budowa  nowej
studni,  połączenie  wodociągów)  powiedział,  że  on  jest  jak  najbardziej  za
podwyżką.
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  stwierdził,  że  jest  wniosek  formalny
Radnego  Mikołajczyka  o  pozostawienie  taryf  za  wodę  na  poziomie  roku
ubiegłego i należy się do niego ustosunkować. 
Radca prawny UG Głowno Iwona Urban powiedziała, że z ustaleniem taryf jest
taka sprawa,  że jest  uchwała o zatwierdzenie taryf  albo uchwała o odmowie
zatwierdzenia.  Dodała,  że  wprowadza  się  taką  uchwałę  na  wniosek  wójta  z
podłączoną  kalkulacją  i  to  stanowi  całość.  Poinformowała  zebranych,  że
odmowa zatwierdzenia  taryf  możliwa jest  tylko na podstawie  przedstawienia
niezgodnej z przepisami kalkulacji. Powiedziała, że w tym przypadku mamy do
czynienia  z  przedłożonym  przez  wójta  projektem  uchwały  w  sprawie
zatwierdzenia  taryf,  który  był  pozytywnie  zaopiniowany  na  posiedzeniach
komisji. Dodała, że jeżeli Rada nie zatwierdzi taryf, to Gmina nie ma stawek za
wodę,  a  jeżeli  Rada  chce  odmówić  przyjęcia  zaproponowanych  stawek,  to
uchwała  powinna  być  w  sprawie  odmowy  zatwierdzenia  taryf,  z  uwagi  na
niezgodność kalkulacji z przepisami prawa.
Radny  Mikołajczyk  stwierdził,  że  jak  wynika  z  przedstawionych  informacji
Rada  nie  może  zmienić  zaproponowanych  taryf,  czyli  Rada  nie  ma  nic  do
powiedzenia w tej sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, po co w takim razie głosowanie nad projektem
uchwały skoro Rada nie może głosować inaczej niż w przedłożonej uchwale.
Radca prawny UG Głowno wyjaśniła zebranym, jak wygląda sprawa od strony
prawnej.  Powiedziała,  że  wniosek  o  zatwierdzenie  taryf  składa  w  naszym
przypadku  wójt  gminy  i  to  na  komisjach  powinna  być  dyskusja,  czy  radni
zgadzają  się  z  tym  wnioskiem.  Dodała,  że  jeżeli  nie  zgadzają  się  i  chcą
pozostawić  taryfy  na  poziomie  roku  ubiegłego,  to  uchwała  powinna  być  w
sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za wodę.
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Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  w  takim  razie  jest  pytanie,  czy  wójt
przygotuje  np.  na  najbliższy  piątek  projekt  uchwały  w sprawie  przedłużenia
obowiązywania taryf i na zwołanej sesji przedłoży go Radzie. 
Wójt odpowiedział, że jeżeli Rada będzie chciała pozostawić stawki za wodę na
poziomie roku ubiegłego, to on przygotuje taki projekt uchwały, ale uważa, że
należy szanować swój czas i zająć się przedłożoną uchwałą.
Radny Mikołajczyk stwierdził, że to Rada teraz ma zdecydować, czy podnosimy
stawki,  czy nie. Dodał,  że według niego nie ma potrzeby zwoływać kolejnej
sesji tylko w tej sprawie.
Radca prawny Iwona Urban powiedziała, że przepisy  mówią, że jeżeli Rada nie
podejmie uchwały to taryfy zaproponowane przez wójta wchodzą w życie po
upływie  70  dni  od  złożenia  wniosku  w  tej  sprawie,  czyli  z  mocy  prawa
propozycja wójta wchodzi w życie nawet jeżeli Rada nie podejmie uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał  wójta,  czy zmienia  swoją propozycje odnośnie
wysokości taryf za wodę.
Wójt odpowiedział, że pozostaje przy złożonej propozycji.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  wodę  dostarczaną  z  urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w w/w sprawie 8 głosami „za”, przy 4
głosach „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” – na 15 radnych uczestniczących w
sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 5 do protokołu).
Wójt  Marek  Jóźwiak  podziękował  radnym  za  przyjęcie  taryf  za  wodę  w
proponowanej  przez  niego  wysokości.  Powiedział,  że  szkoda  tylko,  że  jego
propozycja wywołała tyle kontrowersji. Obiecał, że w przyszłym roku bardziej
szczegółowo będzie przygotowana kalkulacja do wniosku.

Ad.9.
          W tym punkcie obrad Rada Gminy Głowno zajęła się rozpatrzeniem
projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  wzorów
formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości.
Poproszona  o  wyjaśnienia  do  projektu  uchwały  Pani  Dorota  Śliwkiewicz
powiedziała,  że  w  tej  uchwale  zmiany  polegają  na  rozwinięciu  niektórych
zapisów we wzorze formularza informacji i deklaracji tak, aby były tożsame z
zapisami w uchwale o stawkach podatkowych. 
Pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały w w/w sprawie nie było.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie
określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  w  podatku  od
nieruchomości jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 6 do protokołu).

Ad.10.
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           Kolejny rozpatrywany przez Radę projekt uchwały dotyczył zmiany
uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych.
Pani Dorota Śliwkiewicz poinformowała zebranych, że zmiana będzie dotyczyć
zał. nr 2 do uchwały w którym w zdaniu „3 osie i więcej” wykreśla się słowo „i
więcej”.
Pytań i uwag ze strony radnych nie było. 
Wobec powyższego prowadzący obrady przewodniczący Rady Łukasz Łukasik
poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie
określenia  stawek  w podatku od  środków transportowych  jednogłośnie  –  15
głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących i biorących udział w głosowaniu
(zał. nr 7 do protokołu).

Ad.11.
          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.
Radna  Marzena  Doardo  odniosła  się  do  propozycji  przewodniczącego  Rady
odnośnie  zwoływania  sesji  w  godzinach  popołudniowych.  Powiedziała,  że
chciałaby, aby nie tylko radni ale i sołtysi wypowiedzieli się w tej sprawie bo to
również ich dotyczy. 
Sołtys  wsi  Popów  Głowieński  Mirosław  Rzeźnik  odnosząc  się  do  słów
przewodniczącego  o  możliwości  uczestniczenia  w sesji  mieszkańców Gminy
powiedział,  że  według  niego w pierwszej  kolejności  powinni  oni  przyjść  ze
sprawą do sołtysa a dopiero w poważniejszych sprawach do Rady.
Radny  Jarosław  Chałubiec  zaproponował,  aby  radni  zostali  po  sesji  i
przedyskutowali  tą  sprawę.  Dodał,  że  to  Rada  ustala  sobie  warunki  pracy.
Powiedział, że jeżeli  godzina 1600 nie dla wszystkich jest korzystna, to może
1300 będzie bardziej pasowała. Stwierdził, że on ma problem jako nauczyciel,
ponieważ nie może zrealizować programu nauczania i  jemu godzina 1300 jak
najbardziej by odpowiadała.
Sołtys wsi Popówek Włościański Bożena Bursiak zauważyła, że każda osoba
zamierzająca  kandydować  na  radnego  miała  świadomość,  że  sesje  Rady
odbywają się w godzinach rannych.
Radny Piotr Kałuża stwierdził, że jeżeli ktoś raz na dwa miesiące nie może się
zwolnić z pracy, to nikt nikomu głowy nie urwie jak nie weźmie udziału w sesji.
Przewodniczący  Rady  poinformował  zebranych,  że  sprawdzał  godziny
odbywania sesji w różnych gminach i są one bardzo różne.
Radny Mikołajczyk powiedział, że padły słowa, że radni mieli świadomość o
godzinach odbywania się sesji Rady. Zauważył, że sołtysi i radni są z wyboru i
w ustawie pisze, że radny ma obowiązek uczestniczenia w sesjach Rady a sołtys
może ale nie musi.
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Sołtys wsi Popów Głowieński Mirosław Rzeźnik odnosząc się do wypowiedzi
Radnego Mikołajczyka powiedział, że sołtys jest częścią najniższego szczebla
samorządu  i  powinien  uczestniczyć  w  sesjach,  bo  poruszane  sprawy  mogą
dotyczyć jego wsi.
Radny  Marek  Zgierski  stwierdził,  że  według  niego  godzina  1600 to  nie  jest
fortunna propozycja.  Dodał,  że  może 1200 lub 1300 byłaby lepszą godzina na
rozpoczynanie sesji. 
Radny  Mikołajczyk  powiedział,  że  ustawa  jasno  mówi,  że  pracodawca  ma
obowiązek  zwolnić  pracownika  w celu  umożliwienia  mu  udziału  w pracach
organów rady gminy, ale współczuje takim pracownikom tego zwalniania się.
Radny  Piotr  Kierus  powiedział,  że  w  poprzedniej  kadencji  też  pracował  na
etacie i się zwalniał na posiedzenia komisji i sesje. Dodał, że po 2 latach został
zwolniony z pracy bez podania przyczyny.
Radny Jarosław Chałubiec  podsumowując  dyskusję  powiedział,  że  proponuje
aby raz w miesiącu sesje odbywała się o godzinie 1300 a w następnym miesiącu
o godzinie 8 lub 900. 
Sołtys  Mirosław  Rzeźnik  odniósł  się  do  wniosku  Radnego  Mikołajczyka  w
sprawie  wyłączania  co  drugiej  lampy  oświetlenia  ulicznego.  Powiedział,  że
może są takie wsi, gdzie można wyłączać to oświetlenie, ale są również takie,
gdzie trzeba dodać lamp. Będąc przy głosie zaapelował do wójta o założenie
lampy przy drodze prowadzącej do jednego z gospodarstw w Popowie.
Radny Piotr Kierus zapytał o sprawę drzew rosnących w drodze we wsi Kamień.
Radca prawny UG Głowno Iwona Urban powiedziała, że sprawa ciągnie się od
2002 roku. Dodała, że na etapie końcowym sprawa się zatrzymała, ponieważ
właściciel tych drzew postawił ówczesnemu wójtowi warunki nie do spełnienia.
Stwierdziła, że w chwili obecnej jesteśmy znowu na początku drogi, ponieważ
trzeba ustalić, gdzie mieszka właściciel drzew i pisać do niego pisma w sprawie
ich wycięcia. Dodała, że jeżeli nie będzie zgody, to sprawę skierujemy do sądu.
Sołtys wsi Kadzielin Elżbieta Michalak przypomniała wójtowi, że w jej wsi ok.
300 m drogi jest nie oświetlone. Powiedziała, że prosiłaby, aby ta sprawa do
września  była  załatwiona.  Dodała,  że  chciałaby również,  aby w razie  awarii
dotyczącej  wody,  czy  prądu  te  instytucje  powiadamiały  o  tym UG Głowno.
Wyjaśniła, że łatwiej będzie sołtysom zadzwonić do Urzędu niż do tych firm.
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad.
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  o  godz.  1050

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

Protokół sporządził:
                                                                                     Obradom przewodniczył:
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