
Głowno, dn. 22 czerwca 2016 r.
OR.0002.5.2016

Protokół nr XX/2016
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 22 czerwca 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.  pozyskiwania  środków  w  UG  Głowno
Andżelika Zaręba,
-  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),

- Dyrektor  Zespołu  Szkół  Publicznych  w  Mąkolicach  Wioletta
Przyżycka,

- Dyrektor Zespołu Szkół w Lubiankowie Agnieszka Czubiak,
- Dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim Krzysztof Fortuna,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie Edyta

Kaczmarska,
- Kierownik  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Woli

Zbrożkowej Monika Szczęsny,
- reporter  „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. Informacja Wójta Gminy Głowno o działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
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7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2015 rok i
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
-  rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  i  sprawozdania  z
wykonania budżetu Gminy Głowno za 2015 rok,
- informacja o stanie mienia komunalnego gminy,
-  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głowno
za 2015 rok,
-  podjęcie  uchwały  w sprawie  absolutorium dla  Wójtowi  Gminy
Głowno.   

8. Wolne wnioski i informacje.

Ustalenia.

Ad.1.
                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  1530

otworzył  XX  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.
Wójt  Marek Jóźwiak poprosił  o wprowadzenie do porządku obrad punktu w
brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Głowno nieruchomości  położonej
we  wsi  Mięsośnia.  Wyjaśnił,  że  chodzi  w  tej  uchwale  o  nieruchomość  z
budynkiem po byłym sklepie, którą Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
w  Głownie  chce  przekazać  Gminie  Głowno  z  przeznaczeniem  na  świetlicę
wiejską. Odczytał pismo Prezesa GS „SCh” w tej sprawie.
Sprzeciwu ze strony radnych nie  było i  w głosowaniu Rada Gminy Głowno
opowiedziała się za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad (14 głosów
„za”, na 14 radnych uczestniczących w sesji. 
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak. 
Następnie  przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  porządku
obrad po wprowadzonej zmianie. 
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XX sesji 15 głosami „za”, na 15
radnych obecnych i biorących udział w głosowaniu. 

Ad.3.
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            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół  z  XIX sesji  odbytej  w  dniu  26  kwietnia  2016  r.  był  wyłożony  do
wglądu  w pokoju  nr  14  w Urzędzie  Gminy  Głowno,  jak  również  przesłany
radnym drogą elektroniczną. 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 XIX
sesji Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno przyjęła  protokół  z  XIX sesji  15  głosami  „za”,  na  15
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  posiedzenia  w  dniu  19  maja  i  7  czerwca  br.  Powiedziała,  że  w
pierwszym wzięło  udział  6   członków Komisji  oraz  Wójt  Gminy  Głowno  i
Skarbnik  Gminy  a  także  kierownik  GOPS,  Komendant  Gminny  Ochrony
Przeciwpożarowej  Gminy  Głowno,  dyrektorzy  gminnych  placówek
oświatowych wraz z księgowymi. Dodała, że w pierwszym punkcie posiedzenia
Komisja dokonała analizy zadań bieżących GOPS i wydatków w zakresie opieki
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem dożywiania, usług opiekuńczych,
zasiłków  celowych  i  zadań  zleconych  w  zakresie  świadczeń  rodzinnych  i
funduszu  alimentacyjnego.  Poinformowała  zebranych,  że  Komisja  po
zapoznaniu się z informacją przekazaną przez Kierownika GOPS Panią Edytę
Kaczmarską, dyskusji oraz dodatkowych wyjaśnieniach nie wniosła zastrzeżeń
do realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej. Następnie przewodnicząca
Komisji odniosła się do drugiego punktu omawianego posiedzenia, którym była
kontrola wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”
za  rok  2013,  2014,  2015.  Powiedziała,  że  informację  w  tym  zakresie
przedstawiła  Komisji  Skarbnik  Gminy.  Dodała,  że  Komisja  zdecydowała  o
kontroli  dokumentów na zakończenie  posiedzenia.  Przechodząc  do kolejnego
punktu tego posiedzenia powiedziała, że Komisja dokonała kontroli wydatków
w dziale  801  „Oświata  i  wychowanie”.  Stwierdziła,  że  Komisja  skupiła  się
głównie  na  umowach  na  wynajem  sal  gimnastycznych.  Dodała,  że  po
informacjach  w  tym zakresie  przedstawionych  przez  poszczególne  księgowe
Komisja  nie  wniosła  do  nich  zastrzeżeń  i  uwag.  Powiedziała,  że  dyrektorzy
gminnych placówek oświatowych odnieśli się również do planowanych zmian w
systemie  oświaty  a  szczególnie  do  sprawy  liczebności  klas  I  szkoły
podstawowej. Poinformowała zebranych, że w sprawach różnych wójt omawiał
sprawy, którymi zajmował się podczas wykonywania swoich obowiązków, w
tym  m.in.  złożonych  wniosków  na  dofinansowanie  wyposażenia  pracowni
ekologicznych,  otrzymanej  dotacji  z  środków  Regionalnego  Programu
Operacyjnego a także przetargu na przebudowę dróg gminnych. Dodała, że po
„sprawach  różnych”  Komisja  zajęła  się  kontrolą  dokumentów  w  dziale  754
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„Bezpieczeństwo  i  ochrona  przeciwpożarowa”.  Powiedziała,  że  członkowie
Komisji po przejrzeniu dokumentów nie wnieśli do nich zastrzeżeń. Dodała, że
były  one  opisane  i  podpisane  przez  upoważnione  osoby  a  płatności
zrealizowane. Poinformowała zebranych, że Komisja zwróciła jednak uwagę na
różnicę w cenach za zakupione akumulatory o tych samych parametrach, ale po
wyjaśnieniach okazało się, że były to akumulatory dwóch różnych producentów.
Przechodząc  do  kolejnego  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  powiedziała,  że
odbyło  się  ono  w dniu  7  czerwca  br.  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Gminy
Głowno, w którym oprócz członków Komisji udział wziął Wójt Gminy Głowno
oraz  Skarbnik  Gminy  i  Sekretarz  Gminy.  Dodała,  że  pierwszym  tematem
posiedzenia  było  rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  i  sprawozdania  z
wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
który zreferowała Skarbnik Gminy Głowno. Powiedziała, że kolejnym punktem
obrad  była  informacja  o  stanie  mienia  komunalnego  Gminy  Głowno,  którą
również przedstawiła Komisji  Skarbnik Gminy. Poinformowała zebranych, że
Komisja  po  zapoznaniu  się  z  tymi  dokumentami  i  po  dyskusji  pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2015 i wystąpiła z wnioskiem w formie
uchwały (wraz z opinią będącą uzasadnieniem do tej uchwały) do Rady Gminy
Głowno  o  udzielenie  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Głowno  z  tego  tytułu.
Dodała,  że  Komisja  przyjęła  uchwałę  w  głosowaniu  –  6  głosów  „za”,  1
„przeciw”.  Na  zakończenie  powiedziała,  że  w  sprawach  różnych  poruszano
bieżące  sprawy,  które  wójt  na  pewno  przedstawi  w  informacji  ze  swojej
działalności.           
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 obradowała na dwóch
posiedzeniach,  w dniu 12 maja i  9 czerwca br.  Powiedział,  że w pierwszym
posiedzeniu  uczestniczył  pełny  skład  Komisji  oraz  Wójt  Gminy  Głowno,
młodszy referent ds. ewidencji gruntów oraz młodszy referent ds. pozyskiwania
środków zewnętrznych a tematami posiedzenia była informacja nt. perspektyw
rozwoju  Gminy,  plany zagospodarowania  wolnych terenów,  wpływ realizacji
zadań  z  zakresu  promocji  Gminy  na  jej  rzeczywisty  rozwój.  Dodał,  że
informację  w  tym  zakresie  przedstawili  pracownicy  Gminy  Głowno  Pani
Andżelika Zaręba oraz Pan Piotr Antczak. Poinformował uczestników sesji, że
Wójt  Gminy  wskazał,  że  to  przyjęty  przez  Radę  Plan  Rozwoju  Lokalnego
Gminy  na lata 2016 – 2023 i plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
wyznaczają  kierunek  rozwoju  Gminy  Głowno.  Dodał,  że  Komisja  w
podsumowaniu  zauważyła,  że  rozwój  Gminy  to  również  dbałość  o  jej
mieszkańców w każdej  dziedzinie  życia.  Następnie  przechodząc  do drugiego
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa powiedział,
że uczestniczyli w nim oprócz jej członków wójt, skarbnik, oraz pracownicy UG
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Głowno:  insp.  ds.  infrastruktury  technicznej,  podinspektor  ds.  rozwoju
gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi oraz młodszy referent ds.
pozyskiwania  środków  zewnętrznych.  Dodał,  że  w  pierwszym  punkcie
posiedzenia  Komisja  rozpatrzyła  sprawozdanie  wójta  z  wykonania  budżetu
Gminy Głowno za 2015 rok a także zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej
o  udzielenie  absolutorium  wójtowi  z  tego  tytułu.  Powiedział,  że  Komisja
pozytywnie  zaopiniowała  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  głosując  –  6  „za”,  1
„przeciw”.  Następnie  przewodniczący  Komisji  Mieczysław  Dałek
poinformował  zebranych,  że  w  drugim  punkcie  omawianego  posiedzenia
Komisja  dokonała  oceny  realizacji  wniosków  złożonych  przez  Gminę  do
pozyskania  środków  pozabudżetowych  na  realizacje  gminnych  inwestycji.
Powiedział,  że  pracownicy  UG Głowno przedstawili  informację  o  złożonych
wnioskach na utworzenie szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych
(do WFOŚiGW),  na przebudowę dróg gminnych we wsi  Dąbrowa i  we wsi
Wola  Zbrożkowa  (z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-
2020),  we  wsi  Mąkolice  (do Urzędu  Marszałkowskiego),  na  dofinansowanie
dróg  gminnych  wybudowanych  w  latach  2007  –  2013  (z  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego).  Dodał,  że  Komisja
pozytywnie  oceniła  realizację  wniosków  złożonych  na  pozyskanie  środków
pozabudżetowych. Na zakończenie powiedział, że w „sprawach różnych” wójt
poinformował  Komisję  o  zamiarze  wykonania  ewidencji  dróg  gminnych  a
młodszy  referent  ds.  ewidencji  gruntów  o  zamiarze  przeprowadzenia
wektoryzacji  (cyfryzacji)  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego i  w konsekwencji  udostepnienia  ich  na  gminnym geoportalu.
Dodał,  że  na  prośbę  przewodniczącego  Rady  Komisja  zajęła  stanowisko
odnośnie pisma jednego z mieszkańców Gminy, który zwrócił się do Rady w
sprawie  odsprzedaży  działki  stanowiącej  drogę  we wsi  Gawronki  (droga  nie
używana,  dzieląca  jego grunty).  Powiedział,  że  Komisja  opowiedziała  się  za
odsprzedaniem tej działki (6 głosów „za”, 1 „wstrzymał się”).
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.
W  związku  z  powyższym  prowadzący  obrady  Łukasz  Łukasik  poprosił  o
zabranie głosu Radną Beatę Soczyńską.
Radna Beata Soczyńska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności  poinformowała  zebranych,  że  jej  komisja  w  omawianym
okresie odbyła swoje posiedzenia w dniu 18 maja i 8 czerwca br. Powiedziała,
że w pierwszym posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy członkowie Komisji  a  w
drugim 6 członków. Dodała, że w pierwszym uczestniczył również Wójt Gminy
Głowno oraz z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Głownie oraz Komendant
Gminny  Ochrony  Przeciwpożarowej.  Poinformowała  zebranych,  że  na
posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji o stanie bezpieczeństwa w Gminie.
Dodała,  że  Komisja  z  informacji  dowiedziała  się  o  ilości  zdarzeń  w
poszczególnych kategoriach przestępstw – wzroście lub spadku przestępczości i
wzroście lub spadku ich wykrycia. Powiedziała, że w dyskusji poruszano sprawę
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dodatkowych  patroli  Policji  w  miesiącach  letnich,  niszczenia  znaków
drogowych a także sprawę narkotyków ze szczególnym zwróceniem uwagi na
pojawiający  się  problem dopalaczy  w  środowisku  szkolnym.  Poinformowała
zebranych,  że  Komisja  w  podsumowaniu  stwierdziła,  że  w  sprawach
związanych  z  nadużywaniem  używek  i  dopalaczy  najważniejsza  jest
profilaktyka stosowana od najmłodszych lat.  Dodała,  że  Komisja  wysłuchała
również  informację  nt.  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  Gminy,  którą
przedstawił  Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.  Powiedziała,  że
Komisja  po  wysłuchaniu  informacji  w  tym temacie  wyraziła  zadowolenie  z
funkcjonowania gminnych jednostek OSP i ich zaangażowania w pracę na rzecz
społeczności lokalnych. Dodała, że Komisja zauważyła wymianę pokoleniową
w zarządach jednostek,  z którą wiązane są wielkie nadzieje.  Przechodząc do
drugiego posiedzenia  przewodnicząca Komisji  Oświaty  powiedziała,  że  obok
członków Komisji uczestniczyli w nim Wójt Gminy Głowno, Skarbnik Gminy
Głowno,  Sekretarz  Gminy  Głowno  oraz  dyrektorzy  gminnych  placówek
oświatowych  i  młodszy  inspektor  ds.  rozwoju  gospodarczego  i  gospodarki
odpadami  komunalnymi  w  UG  Głowno.  Dodała,  że  w  pierwszym  punkcie
posiedzenia  Komisja  zajęła  się  planami  organizacji  gminnych  placówek
oświatowych na rok szkolny 2016/2017, które zaprezentowali dyrektorzy tych
placówek. Powiedziała, że z uzyskanych informacji Komisja dowiedziała się, że
praktycznie we wszystkich szkołach nie będzie większych zmian w organizacji
zajęć  i  zatrudnieniu  pracowników.  Następnie  poinformowała  zebranych,  że
Komisja Oświaty podobnie jak poprzednie komisje rozpatrzyła sprawozdanie z
wykonania  budżetu  Gminy  za  2015  rok  i  zaopiniowała  wniosek  Komisji
Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  dla  Wójta  Gminy  Głowno.
Poinformowała  zebranych,  że  Komisja  Oświaty  po  zapoznaniu  się  ze
sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  za  2015  rok,  opinią  RIO  o  tym
sprawozdaniu, wnioskiem Komisji  Rewizyjnej wraz z opinią (uzasadnieniem)
pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowała  ten  wniosek  (6  „za”,  na  6  członków
obecnych  na  posiedzeniu).  Przechodząc  do  kolejnego  punktu  omawianego
posiedzenia przewodnicząca Komisji  Oświaty powiedziała, że w tym punkcie
członkowie  Komisji  wysłuchali  informację  nt.  funkcjonowania  Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Biblioteki Publicznej w Bronisławowie w okresie
wakacji. Dodała, że w informacji przedstawiony szczegółowy repertuar imprez,
godziny otwarcia OUK oraz formy zajęć. Poinformowała radnych i obecnych na
sali,  że w ostatnim punkcie posiedzenia Komisja zapoznała się ze zmianami,
które  trzeba  będzie  wprowadzić  do  tzw.  uchwał  śmieciowych  w  związku  z
nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.              
Pytań i uwag do informacji z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności nie było.
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 15 czerwca br. i jak zwykle
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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.

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 26 kwietnia 2016 r. szczegółowo omawiając spotkania, w których
uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.

Ad.6.
          Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odczytał  wniosek 4 radnych
skierowany  do  Wójta  Gminy  Głowno  dot.  projektu  uchwały  w  sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Głowno (kopia wniosku – zał. nr 4 do protokołu). 
Wniosek  dotyczył  wzmożenia  prac  nad  Statutem  Gminy  Głowno  a  także
czynności ze strony radcy prawnego Urzędu Gminy Głowno odnośnie projektu
Statutu.
Wniosek po odczytaniu został przekazany osobie sporządzającej protokół z sesji
Rady.
Radca  prawny  UG  Głowno  Pani  Iwona  Urban  czując  się  wywołana  do
udzielenia odpowiedzi zapytała przewodniczącego, ile razy była zaproszona na
posiedzenie Komisji Rewizyjnej lub posiedzenie innej komisji i brała udział w
pracach  nad  statutem.  Dodała,  że  swoje  uwagi  odnośnie  projektu  statutu
przekazała tylko na początku prac nad nim. Powiedziała, że nie była również na
szkoleniu zorganizowanym dla Komisji Rewizyjnej i w związku z tym nie może
odnieść  się  do  uwag prowadzącego to szkolenie  i  dlatego nie  zgadza  się  ze
stwierdzeniami użytymi we wniosku. 
Przewodniczący  Rady  zauważył,  że  radca  prawny  UG  Głowno  nie  jest
zorientowana nad toczącymi się pracami nad statutem. Wyjaśnił, że praca nad
nim wyglądała tak,  że Sekretarz Gminy opracowała projekt  statutu,  przesłała
radnym,  którzy  wnieśli  do  niego swoje  uwagi  i  które  zostały  uwzględnione.
Dodał, że taki projekt jest i powinien być zaopiniowany przez radcę prawnego.
Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie pracowała
nad statutem, ale wskazała na sprawy, które według niej powinny się w nim
znaleźć, m.in. sprawa powoływania zespołów kontrolnych. Powiedział, że był
wniosek,  aby  nie  powoływać  komisji  statutowej,  ale  ustalono,  że  prace  nad
statutem  będzie  prowadziła  Komisja  ds.  Koordynacji  Prac  Organów  Rady
Gminy. Dodał, że kontrola RIO wskazała, że istniejący statut jest nieaktualny i
stąd wniosek i prośba radnych, aby przyspieszyć prace nad statutem.
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Sekretarz Gminy powiedziała, że żadna Komisja po szkoleniu nie podjęła prac
na  statutem.  Dodała,  że  proponuje,  aby  któraś  z  komisji  zebrała  wskazówki
udzielone przez prowadzącego szkolenie i wprowadziła je do nowego projektu
statutu.  Powiedziała,  że  praca  nad  statutem powinna  być  wspólna,  zarówno
radnych jak i pracowników UG Głowno. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że nie chodzi o zaprzestanie prac nad statutem,
ale głównie chodzi o ilość błędów stwierdzonych w nim, które wyszły podczas
szkolenia. Dodał, że radni byli zaskoczeni, ponieważ ta wersja statutu miała być
za miesiąc poddana pod obrady Rady Gminy Głowno. Powiedział, że wniosek
dotyczy tego, aby pochylić się nad kwestią formalno-prawną.    
Radny Jarosław Chałubiec zauważył, że jako radni mogą przekazywać swoje
propozycje dot. statutu i takie propozycje wskazano. Dodał, że Rada oczekuje
teraz na zaopiniowanie tych wskazówek, co pozwoli na zatwierdzenie nowego
statutu.
Radca  prawny  UG  Głowno  Iwona  Urban  stwierdziła,  że  to,  co  mówił
prowadzący szkolenie odnośnie projektu statutu, to są jego opinie. Dodała, że on
nie weźmie odpowiedzialności za ostateczny kształt statutu Gminy, nie podpisze
się pod nim, tylko ona.  
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  zauważył,  że  radni  wskazują,  co  się
działo przed szkoleniem i co ma się dziać po nim. Dodał, że Radni nie mówią,
że prowadzący szkolenie ma rację odnośnie projektu naszego statutu, ale liczą
na wiedzę radcy prawnego UG Głowno.
Radny Władysław Mikołajczyk zapytał, czy Komisja ds. Koordynacji ma prawo
od strony prawnej opracowywać statut Gminy.
Radca prawny odpowiedziała, że to zależy, czy ma taki zapis w zakresie swoich
kompetencji.
Na tym zakończono dyskusję  nad pracami dot.  opracowania projektu Statutu
Gminy Głowno.
Radny  Władysław  Mikołajczyk  odczytał  3  zapytania  skierowane  do  Wójta
Gminy Głowno (kopia – zał. nr 5 do protokołu). 
Pierwsze zapytanie dotyczyło sprawy budowy nitki wodociągu w Lubiankowie,
drugie  dotyczyło  kosztów  funkcjonowania  wodociągów,  w  tym  kosztów
produkcji i sprzedaży wody a trzecie dot. czy wniosek o zatwierdzenie taryf za
wodę na 2016 rok był uzgodniony ze Skarbnikiem Gminy. 
Więcej zapytań i wniosków nie było.

Ad.7.
        W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy nieodpłatnego  przekazania  na
rzecz Gminy Głowno nieruchomości położonej we wsi Mięsośnia.
Dyskusja.
Radny Władysław Mikołajczyk przypomniał, że w przeszłości w artykule gazety
lokalnej  napisano,  że niektórzy radni byli  przeciwni przekazaniu środków na
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remont tej nieruchomości. Stwierdził, że nie było żądnej wypowiedzi radnych o
tym,  że  nie  jest  potrzebne  przejęcie  tej  nieruchomości.  Dodał,  że  radni
poprzedniej kadencji byli za przekazaniem środków na remont budynku, ale po
uzyskaniu przez GS „SCH” aktu własności tej nieruchomości i przekazaniu jej
Gminie  Głowno.  Powiedział,  radni  mieli  świadomość  tego,  że  jeżeli  ta
nieruchomość  zostałaby  przekazana  bez  aktu  własności,  to  Gmina  Głowno
nigdy nie była by jej właścicielem. Dodał, że jego zastrzeżenie było takie, że
uchwała  w  tej  sprawie  (przekazania  środków  na  remont)  została  doręczona
radnym  w  dniu  sesji,  bez  przedyskutowania  jej  na  posiedzeniach  komisji
stałych. Powiedział, że dlatego też, nieprawdziwe są pogłoski o tym, jakoby on
nie chciał przekazania środków na remont tego budynku. Dodał, że cieszy się,
że sprawa została  prawidłowo doprowadzona do szczęśliwego zakończenia  a
szczególne  podziękowania  należą  się  Prezesowi  GS  „SCH”  Wiesławowi
Stolarczykowi i radnym poprzedniej kadencji.    
Więcej uwag nie było.
Wobec powyższego przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odczytał a następnie
poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy  nieodpłatnego  przekazania  na  rzecz  Gminy  Głowno  nieruchomości
położonej we wsi Mięsośnia jednogłośnie - 15 głosami „za”,  ma 15 radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  6  do
protokołu).

Ad.8.
          Przewodniczący Rady realizując porządek obrad poprosił o zabranie głosu
Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka.
Wójt Marek Jóźwiak przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu 2015 roku
(zał. nr 7 do protokołu).
Dyskusja.
Radny  Władysław  Mikołajczyk  stwierdził,  że  zadawał  już  te  pytania  na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, ale chciałby je zadać również na sesji Rady.
Powiedział,  że  dotyczą  one  niewykonania  nitki  wodociągu  w  Lubiankowie.
Dodał, że połączone zostały wodociągi z Mąkolic i Popowa Głowieńskiego, ale
nie ma tego w sprawozdaniu. Powiedział, że nie pozyskano również środków na
poprawę  sieci  wodociągowej  na  terenie  Gminy.  Odczytał  informację  o
pozyskaniu środków zewnętrznych na te sprawy w Gminie Dmosin. 
Wójt  Marek  Jóźwiak  odnosząc  się  do  zarzutów  Radnego  Mikołajczyka
zauważył,  że  w  załączniku   uchwały  z  maja  ubiegłego  roku  dot.  zadań  do
wykonania w 2015 r. nie było uwzględnionego zadania pn. budowa wodociągu
w Lubiankowie. Dodał, że Rada podjęła uchwałę o realizacji takiego zadania w
roku bieżącym i w tym roku będzie to wykonane. Powiedział, że obiecywał, że
będzie to zrobione w czerwcu, ale sprawy proceduralne nie pozwalają na to.
Stwierdził, że dlatego też nie zgadza się z twierdzeniem radnego, że nie wykonał
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tego zadania. Odnosząc się do sukcesów Gminy Dmosin stwierdził, że cieszy się
z nich,  ale Gmina Głowno jest  Gmina typowo rolniczą i  ma inne priorytety.
Dodał, że mamy inne sukcesy, których np. nie ma Gmina Dmosin, ale nie chce
ich przeciwstawiać sąsiadom, bo to by było nie fair wobec mieszkańców tamtej
gminy. Stwierdził, że jeżeli radny nie widzi sukcesów w swojej Gminie, tylko
zauważa je w sąsiedniej, to trudno.       
Więcej pytań i uwag nie było.
Prowadzący obrady Łukasz Łukasik zauważył, że sprawozdania finansowe oraz
z wykonania budżetu za 2015 rok były szczegółowo omawiane na posiedzeniach
komisji  stałych Rady i  na wszystkich uzyskały pozytywną opinię.  Następnie
odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o
sprawozdaniu Wójta  Gminy Głowno z wykonania budżetu za 2015 rok oraz
projekt uchwały Rady Gminy Głowno w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za
2015 rok.
Zapytał,  czy  są  jakieś  uwagi  lub pytania  odnośnie  przedstawionego projektu
uchwały.                 
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 zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za
2015 rok 14 głosami „za” i 1 głosie „przeciw” – na 15 radnych uczestniczących
w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 8 do protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni zapoznali się z informacją o
stanie mienia komunalnego Gminy Głowno wg stanu na dzień 31 grudnia 2015
r. Zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi odnośnie informacji o stanie
mienia komunalnego.
Nie było.

Wobec powyższego przewodniczący Rady przystępując do procedury udzielenia
absolutorium wójtowi przypomniał, że Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady
Gminy  Głowno z  wnioskiem (w formie  uchwały)  o  udzielenie  absolutorium
wójtowi za 2015 rok (odczytała go przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podczas
składania sprawozdania z działalności Komisji). Odczytał uchwałę Regionalnej
Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy
Głowno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Głowno za 2015 rok (bez
zastrzeżeń).  Następnie  odczytał  projekt  uchwały  Rady  Gminy  Głowno  w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Głowno i w związku z brakiem pytań i
uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Głowno 14 głosami „za”, i 1 „przeciw” -  na 15 radnych uczestniczących w sesji
i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 9 do protokołu).
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Wójt Marek Jóźwiak podziękował radnym za okazane zaufanie. Podziękował
również  sołtysom oraz  najbliższym współpracownikom a  także kierownikom
jednostek organizacyjnych.
Przewodniczący Rady pogratulował wójtowi uzyskanego absolutorium i życzył,
aby tak było również w przyszłym roku.

Ad.9.
          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  Władysław  Mikołajczyk  zauważył,  że  była  mowa  o  tym,  że  nie  ma
połączenia wodociągu z Lubiankowa z wodociągiem z Miasta Głowna a okazało
się, że jest. Zaapelował o szybsze przełączanie podawania wody z wodociągu
miejskiego  w  razie  awarii  lub  braku  „prądu”  w  Lubiankowie.  Odniósł  się
również  do jakości  podawanej  wody z  ujęcia  w Lubiankowie.  Zwrócił  się  z
prośbą, aby konserwator na tym ujęciu przyłożył się do poprawy jakości wody.
Sołtys wsi Karasica zapytał wójta, kiedy będą wykaszane pobocza na drogach
gminnych.
Wójt odpowiedział, że w przyszłym tygodniu.
Radny  Marek  Zgierski  poinformował  wójta  o  spadku  ciśnienia  wody  na
wodociągu w Antoniewie. 
Wójt odpowiedział, że sprawdzi to i poinformuje radnego o przyczynach.
Radny  Piotr  Kierus  podziękował  wójtowi  za  usunięcie  drzewa  rosnącego  w
drodze, o którego wycięcie mieszkańcy i radni z tej wsi walczyli od wielu lat. 
Przewodniczący  Rady  podziękował  pracownikom  UG  Głowno  za  szybką
interwencję  w  minimalizowaniu  szkód  po  przejściu  silnego  wiatru  we  wsi
Ziewanice.
Radny Piotr Kałuża zwracając się do przedstawiciela prasy lokalnej poprosił o
nagłośnienie  sprawy  pozyskania  przez  Gminę  Głowno  dużych  środków  z
programów unijnych.
Wójt  poinformował  zebranych,  że  jest  bardzo  zbudowany  wynikami  z
egzaminów  końcowych  osiągniętych  przez  gimnazjalistów,  szczególnie  z
Popowa Głowieńskiego.
Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Popowie  Głowieńskim  pogratulował  wójtowi  w
imieniu wszystkich dyrektorów gminnych placówek oświatowych osiągniętego
absolutorium.  Odnosząc  się  do  osiągniętych  wyników  na  egzaminach
końcowych stwierdził, że nie byłoby ich gdyby nie dobra współpraca z organem
prowadzącym.     
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad.
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W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  o  godz.  1735

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

Protokół sporządził: Obradom przewodniczył:

Ireneusz Furga Łukasz Łukasik
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