
Głowno, dn. 26 kwietnia 2016 r.
OR.0002.4.2016

Protokół nr XIX/2016
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 roku

w sali Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Ustawowa liczba radnych – 15
                                                                        Faktyczna liczba radnych 

                                                                                        w dniu odbycia sesji – 15
Liczba radnych obecnych – 13

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,
-  młodszy  referent  ds.  ewidencji  gruntów  w  UG  Głowno  Piotr
Antczak,
-  inspektor  ds.  infrastruktury  technicznej  w  UG  Głowno  Maciej
Pakowski.
- radca prawny UG Głowno Iwona Urban.

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

- Prezes Stowarzyszenia „Senior” Zofia Ogórek,
- Prezes LZS „Sokół” Popów Tomasz Dróżka,
- przedstawicielka  Stowarzyszenia  „Pomoc  Rodzinie”  Małgorzata

Romanowska,
- przewodnicząca  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych Grażyna Korzuszek. 

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. Informacja Wójta Gminy Głowno o działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  z  organizacjami

pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego.
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8. Sprawozdanie  z  działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2015 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Głowno na lata 2016 – 2023.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  usuwania
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Głowno na lata 2015 –
2032”.

11.Podjęcie  uchwały  w sprawie  uchwalenia  zasad  udzielania  dotacji
celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji
wyrobów  zawierających  azbest  w  Gminie  Głowno”  oraz  trybu
postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji.

12.Wolne wnioski i informacje.

Ustalenia.

Ad.1.
                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  905

otworzył  XIX  w  obecnej  kadencji  sesję  Rady  i  po  powitaniu  obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 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 poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku
obrad.
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XIX sesji 11 głosami „za”, na 11
radnych obecnych i biorących udział w głosowaniu. 

Ad.3.
            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół z XVIII sesji odbytej w dniu 31 marca 2016 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 XVIII
sesji Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno przyjęła protokół z XVIII sesji 11 głosami „za”, na 11
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.
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Ad.4.
          Informację z prac Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca tej
Komisji Radna Dorota Kulawczyk. Powiedziała, że jej Komisja odbyła swoje
kolejne posiedzenia w dniu 18 kwietnia br. i uczestniczyło w nim 6  członków
Komisji. Dodała, że w pierwszym punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się z
„Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Głowno na
lata  2015  –  2023”,  który  omówiła  Stanisław  Urbanowicz,  specjalista  ds.
gospodarki  wodnej  i  ochrony  środowiska  w  UG  Głowno.  Poinformowała
zebranych, że w drugim puncie Komisja dokonała kontroli wydatków w dziale
400  „Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz  i  wodę
(dostarczanie  wody)”.  Powiedziała,  że  członkowie  Komisji  wskazywali  na
różnice w wydatkach na energię  elektryczną wykazywaną w sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2015 rok a przedłożoną Komisji informacją o wykonaniu
wydatków w dziale 400. Dodała, że po dyskusji i sprawdzeniu w UG Głowno
sprawa  została  wyjaśniona.  Poinformowała  zebranych,  że  Komisja  po
skontrolowaniu faktur i wyjaśnieniach Skarbnika Gminy nie wniosła zastrzeżeń
do wydatków w dziale 400 budżetu Gminy Głowno (jeden z członków Komisji
wstrzymał  się  z  oceną  wykonania  wydatków w tym dziale).  Poinformowała
również, że Komisja dokonała kontroli umów dzierżaw i najmu oraz realizacji
płatności  do  nich.  Dodała,  że  również  w tym przypadku  po  skontrolowaniu
umów  najmu  lokali  i  dodatkowych  wyjaśnieniach  Komisja  nie  wniosła
zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów oraz do realizacji płatności.
Wójt Marek Jóźwiak odnosząc się do sprawy gminnej działki za hydrofornią w
Boczkach Domaradzkich powiedział,  że nie przedłużył umowy z dzierżawcą,
aby ten nie mógł jej przejąć przez zasiedzenie.    
Więcej uwag do informacji z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Radnego
Eligiusza Dąbka.
Eligiusz Dąbek, zastępca przewodniczącej  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności  poinformował  zebranych,  że  jego  Komisja  odbyła  swoje
posiedzenie  w  dniu  20  kwietnia  br.,  na  którym  wysłuchała  informacji  nt.
zasobów pomocy  społecznej  w Gminie  Głowno,  wysłuchała  sprawozdania  z
działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
informacji o działalności oraz ofercie Centrum Zdrowia ABiS. Powiedział, że
informację o zasobach pomocy społecznej przedstawiła kierownik GOPS Pani
Edyta  Kaczmarska  a  sprawozdanie  z  działalności  GKRPA oraz  rozliczenie
wydatków tej komisji przedstawiła jej przewodnicząca Pani Grażyna Korzuszek.
Dodał,  że  Komisja  nie  wniosła  uwag  i  zastrzeżeń  do  przedstawionych
dokumentów.  Poinformował  również  zebranych,  że  informację o działalności
oraz ofercie Centrum Zdrowia ABiS omówił dyrektor tej placówki Pan Michał
Tracz. Powiedział, że Pan Tracz przedstawił szeroką ofertę usług medycznych
świadczonych przez spółkę.
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Pytań i uwag do informacji z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  w  imieniu  nieobecnego
przewodniczącego  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Budżetu  i  Rolnictwa
odczytał  informację  z  posiedzenia  tej  Komisji,  która  odbyła  się  w  dniu  12
kwietnia br. (zał. nr 3 do protokołu). Następnie 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 22 kwietnia 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.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak.

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  marca  2016  r.  szczegółowo  omawiając  spotkania,  w  których
uczestniczył (zał. nr 4 do protokołu).
Dyskusja.
Radny Władysław Mikołajczyk odnosząc się do sprawy przebudowy drogi w
Jasionnej i starań o ośrodki zewnętrzne na ten cel zapytał, czy nie lepiej byłoby
wystąpić o środki wspólnie z gminą Piątek.
Wójt odpowiedział, że tak, ale Wójt Gminy Piątek poinformował go, że w tym
roku on nie ma środków na inwestycje.
Przewodniczący Rady odnosząc się do sprawy hydrantów zauważył, że każdy
hydrant na terenie Gminy powinien być sprawny i oznakowany.
Wójt  odpowiedział,  że  tak  będzie  a  dodatkowo przy  używanych przez  straż
pożarna  będzie  dodatkowo  wkopany  słupek.  Poinformował  dodatkowo
zebranych, że hydrantów na terenie Gminy Głowno jest ponad 600 i wszystkie
zostały przebadane.
Radny Marek Zgierski powiedział, że na terenie wsi Antoniew są dwa hydranty,
które są umiejscowione na krańcach wsi.  Powiedział, że dobrze by było, aby
jeden stał pośrodku wsi.
Wójt odpowiedział, że przyjrzy się tej sprawie.        
Więcej pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.
Wójt Marek Jóźwiak odczytał pismo Marszałka Województwa Łódzkiego Pana
Witolda Stępnia skierowane do sołtysów z okazji Dnia Sołtysa (pismo załączono
do protokołu). 
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Ad.6.
          Interpelacji i zapytań ze strony radnych nie było w związku z powyższym
przewodniczący  Rady  przeszedł  do  realizacji  następnego  punktu  porządku
obrad.

Ad.7.
        Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  powitał  przybyłych  na  sesję
przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, które skorzystały z dofinansowania z
budżetu Gminy na realizację  zadań statutowych. Na wstępie  zabrał  głos Pan
Piotr  Antczak,  który  przedstawił  ogólne  sprawozdanie  z  realizacji  Programu
współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  za  rok  2015  (zał.  nr  5  do
protokołu).
Następnie Pan Tomasz Dróżka prezes klubu LKS „Sokół” Popów przedstawił
krótkie sprawozdanie działalności klubu (zał. nr 6 do protokołu).
Na salę obrad przybył Radny Mieczysław Dałek.  
Radny Piotr Kałuża zapytał, czy oprócz środków z Gminy władze klubu starają
się o środki z innych źródeł.
Pan Dróżka odpowiedział, że corocznie zwracają się do różnych instytucji i co
roku otrzymują środki  z Banku Spółdzielczego w Głownie na zakup sprzętu
(stroje sportowe, piłki). Dodał, że od innych, do których zwracali się na razie nie
było odpowiedzi. 
Następnie  przedstawiciel  Stowarzyszenia  „Pomoc Rodzinie”  Pani  Małgorzata
Romanowska przedstawiła sprawozdanie ze działalności stowarzyszenia w 2015
roku oraz realizacji zadań i wykorzystania przyznanych środków (zał. nr 7 do
protokołu).
Prezes  Stowarzyszenia  „Senior”  w Głownie  Pani  Zofia  Ogórek  przedstawiła
informację o wykorzystaniu w roku 2015 przyznanych środków finansowych
przez  Gminę  Głowno  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  kultury
fizycznej i sportu (zał. nr 8 do protokołu).
Przedstawiciel  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Gminy  Głowno  „Szansa”  Radna
Marzena  Doardo  przedstawiła  sprawozdanie  merytoryczne  z  wykorzystania
przyznanych  środków  na  realizację  zadań  z  zakresu  „wypoczynek  dzieci  i
młodzieży” oraz „edukacja i wychowanie” (zał. nr 9 do protokołu).

Ad. 8.
            Przewodniczący  Rady powitał  przybyłą na sesję  Panią  Grażynę
Korzuszek a następnie oddał jej głos.
Pani  Grażyna  Korzuszek,  przewodnicząca  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w
2015 roku oraz rozliczenie wydatków w rozdziale budżetu – przeciwdziałanie
alkoholizmowi (zał. nr 10 i 11 do protokołu).
Bez pytań i uwag ze strony radnych.
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Ad.9.
          W tym punkcie obrad i następnych Rada przystąpiła do rozpatrzenie
projektów  uchwał  przedłożonych  przez  Wójta  Gminy  Głowno.  Pierwszy
dotyczył przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2016 –
2023.     
Wójt  Marek  Jóźwiak  dokonując  wprowadzenia  do tematu  powiedział,  że  po
wystąpieniu Gminy z zapytaniem o wykonanie takiego planu zgłosiła się tylko
jedna firma, która podjęła się tego trudnego zadania. Dodał, że jest jej bardzo
wdzięczny za to. Poinformował zebranych, że była to firma Ingenis Sp. z o.o. z
Poznania,  której  przedstawiciele  przybyli  na  dzisiejszą  sesję.  Powitał  bardzo
serdecznie Pana Krzysztofa Maślaka, Magdalenę Wojciechowską oraz Krystynę
Kubaczewską. 
Pan Krzysztof Maślak stwierdził na wstępie, że jest to właściwie aktualizacja
planu, który był podjęty w roku 2004 i obowiązywał do roku 2013.
Pani Magdalena Wojciechowska powiedziała, że w Gminie Głowno jest bardzo
zaangażowany zespół ludzi, którzy brali udział przy tworzeniu tego dokumentu.
Odnosząc się do projektu planu stwierdziła, że jest to moment, kiedy jeszcze
można nad nim dyskutować. Dodała,  że jest  to strategiczny dokument, który
pozwoli Gminie aplikować o środki na realizację zadań inwestycyjnych.
Pan Maślak powiedział, że w przypadku zadań inwestycyjnych najistotniejsze
jest to, co miało się znaleźć w tym zakresie na rok 2016 i te zadania, na które
Gmina  zamierza  aplikować  o  środki  zewnętrzne  do ich  realizacji.  Dodał,  że
jeżeli  patrzymy na  lata  kolejne,  to  te  konsultacje  społeczne  i  prace  radnych
przełożone  zostały  na  papier,  powstały  dwa zestawienia  zadań,  nad  którymi
będzie  jeszcze  można  pracować  i  je  ustalać.  Powiedział,  że  ze  względu  na
podział  realizacji  zadań  i  szacunki  co  do  kwot,  to  te  zadania  zostały
zdefiniowane,  ale  nie zostały do końca ubrane w wartości  cyfrowe,  wartości
nakładów inwestycyjnych. Dodał, że starali się pogrupować i poukładać  je w
kilka obszarów tematycznych a teraz istotne jest, aby ten plan został przyjęty.
Powiedział,  że  w kolejnych miesiącach sugeruje,  aby radni na posiedzeniach
komisji  podyskutowali  odnośnie  przyszłych zadań inwestycyjnych.  Dodał,  że
gro danych pochodzi z danych statystycznych  z zasobów Gminy, część danych
z  GUS-u,  a  odnośnie  planowanych  zadań,  to  są  propozycje  radnych,
mieszkańców Gminy i pracowników Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady stwierdził, że z tego co usłyszał rozumie, że w kolejnych
miesiącach Rada może płynie to zmieniać i pracować nad następnymi zadaniami
a najważniejszy w chwili obecnej jest rok 2016 i inwestycje zaplanowane na ten
rok.
Sekretarz Gminy Jolanta  Szkup odpowiedziała,  że  tak i  dodała,  że kwoty na
inwestycje na rok 2916 w załączniku są wskazane, ale na następne lata już nie,
ponieważ nie wiadomo jeszcze jakie te inwestycję będą. 

6



Przewodniczący Rady podziękował wszystkim, którzy pracowali przy tworzeniu
tego projektu.
Dalszych pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju
Lokalnego Gminy Głowno na lata 2016 – 2023 13 głosami „za”, na 13 radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  12  do
protokołu).

Ad.10.
           W tym punkcie obrad Rada Gminy Głowno przystąpiła do rozpatrzenia
projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  usuwania  wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Głowno na lata 2015-2032”.
Stanisław Urbanowicz powiedział, że na przełomie miesiąca września ubiegłego
roku  firma  EKODIALOG  przeprowadziła  inwentaryzację  wyrobów
zawierających azbest  na  terenie  Gminy  Głowno.  Dodał,  że  na  podstawie  tej
inwentaryzacji powstał „Program  usuwania wyrobów zawierających azbest dla
Gminy  Głowno  na  lata  2015-2032”.  Poinformował  zebranych,  że  będzie  on
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy a także wydrukowany w
formie papierowej dla tych, którzy jeszcze go nie mają a by chcieli. Powiedział, 
że w Programie głownie chodzi o płyty eternitowe, którymi pokryte są dachy
domów  i  budynków  gospodarskich.  Przybliżył  zebranym  szkodliwy  wpływ
azbestu na organizm człowieka.  Następnie poinformował uczestników sesji  o
kosztach.  Powiedział,  że  koszt  usunięcia  azbestu  do  2032  roku  to  kwota
7.000.000 zł a podjęcie uchwały przyjmującej ten Program pozwoli Gminie na
podjęcie  dalszych działań,  czyli  do starania  się  o  dotacje  na  jego realizację.
Dodał, że kolejnym krokiem po podjęciu uchwały będzie uchwalenie zasad na
udzielania  dotacji  celowej  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na
„Likwidacji  wyrobów  zawierających  azbest  w  Gminie  Głowno”  oraz  trybu
postępowania  w  sprawie  udzielenia  i  rozliczenia  dotacji.  Powiedział,  że
ustalenia te będą podstawą do starania się mieszkańców Gminy o dotację na
zdjęcie i utylizację wyrobów azbestowych.
Dyskusja.
Radny  Władysław  Mikołajczyk  zapytał,  czy  jeżeli  ktoś  nie  zmieni  pokrycia
dachowego do roku 2032, nie usunie eternitu, to czy poniesie z tego tytułu jakieś
konsekwencje.
Pan Stanisław Urbanowicz odpowiedział, że w Programie nic się nie mówi o
konsekwencjach.
Radny  Mikołajczyk  zapytał  ponownie,  czy  będą  odebrane  płyty  eternitowe
zdjęte już i złożone na pryzmie.
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Pan Urbanowicz odpowiedział, że osoba, która sama zdjęła eternit musi złożyć
do  UG  Głowno  wniosek  o  odbiór  (transport)  i  utylizację  wyrobów
zawierających azbest i te płyty zostaną zabrane.
Przewodniczący  Rady  zauważył,  że  jak  wynika  z  informacji  i  z  Programu
Gminę Głowno cała ta operacja będzie kosztowała przez 16 lat tylko 80.000 zł.
Pan Urbanowicz potwierdził ten fakt.
Przewodniczący Rady zapytał,  co rokiem 2016, ponieważ nie wszyscy zdążą
pewnie złożyć wnioski, Gmina nie będzie wiedziała o jaką kwotę wnioskować.
Pan  Stanisław  Urbanowicz  odparł,  że  jeżeli  chodzi  o  rok  2016,  to  Gmina
wystąpi  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki
Wodnej z zapytaniem, jakie środki może pozyskać. Dodał, że jeżeli za uzyskaną
kwotę wnioski nie zostaną pokryte w tym roku, to przechodzą one na następny
rok. Dodał,  że kolejność rozpatrywania wniosków i przyznawania dotacji  dla
mieszkańców odbywać się będzie według kolejności zgłoszenia.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w taki razie zależy to od ludzi, kiedy złożą
wniosek.
Pan Urbanowicz powiedział, że cała procedura zawarta jest w drugim projekcie
uchwały.  Omówił  pokrótce  te  procedury.  Poinformował  zebranych,  że  wójt
będzie musiał powołać specjalna komisję do rozpatrywania wniosków.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  poddał  projekt
uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów  zawierających  azbest  dla  Gminy  Głowno  na  lata  2015-2032”  13
głosami  „za”,  na  13  radnych  uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w
głosowaniu (zał. nr 13 do protokołu).

Ad.11.
           Ostatnim projektem uchwały, nad którym pochyliła się Rada dotyczył
uchwalenia  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na  realizację  przedsięwzięcia
polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Głowno”
oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że praktycznie zasady te zostały omówione w
poprzednim punkcie  obrad.  Zapytał,  czy  są  jeszcze jakieś pytania  lub uwagi
odnośnie tej sprawy. 
Nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał projekt
uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zasad udzielania
dotacji  celowej  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na  „Likwidacji
wyrobów zawierających azbest w Gminie Głowno” oraz trybu postępowania w
sprawie  udzielenia  i  rozliczenia  dotacji  13  głosami  „za”,  na  13  radnych
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uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  14  do
protokołu).

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  Kałuża  zwrócił  się  z  prośbą  do  wójta  o  nawiezienie  jakiegoś
materiału (szlaki lub kamienia) do utwardzenia drogi gruntowej prowadzącej z
Mąkolic w stronę Feliksowa.
Radny Piotr Kierus poinformował wójta o zniknięciu znaku drogowego we wsi
Kamień informującego o możliwości poruszania się po tej drodze pojazdów o
ciężarze do 8 ton. Zapytał również o sprawę drzewa rosnącego w drodze w tej
wsi.
Sekretarz  Gminy  Pani  Jolanta  Szkup  odnosząc  się  do  sprawy  drzewa
poinformowała  radnego,  że  sprawa  została  sfinalizowana  i  drzewo  będzie
wycięte w najbliższym czasie.  
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad.
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  o  godz.  1105

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

Protokół sporządził: Obradom przewodniczył:

Ireneusz Furga Łukasz Łukasik
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