
Głowno, dn. 29 czerwca 2016 r.
OR.0002.6.2016

Protokół nr XXI/2016
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 29 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 – 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,
-  młodszy  referent  ds.  ewidencji  gruntów  w  UG  Głowno  Piotr
Antczak,
- podinspektor ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami w
UG Głowno Maciej Olejniczak,
- radca prawny UG Głowno Iwona Urban.

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

- Kierownik  FAMILY-MED.  Sp.  Jawna  NZOZ  w  Popowie
Głowieńskim Małgorzata Gawora-Ziółek,

- Komendant  Gminny  Ochrony  Przeciwpożarowej  Gminy  Głowno
Mariusz Bigos,

- Komendant Komisariatu Policji w Głownie Bogusław Gorący,
- reporter „Wieści z Głowna i Strykowa” Liliana Jóźwiak-Staszewska.

II. Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Stan ochrony przeciwpożarowej w Gminie Głowno oraz realizacja

zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
6. Informacja  o  działalności  oraz  ofercie  usług  zdrowotnych

świadczonych przez FAMILY-MED. Sp. Jawna NZOZ w Popowie
Głowieńskim.

7. Podjęcie  uchwał  regulujących  sprawę  odbioru  i  gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowno:
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- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za
uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości  opłatę  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gmin y Głowno na lata 2016-
2026.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Popów Głowieński.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Wola Zbrożkowa i Konarzew (obręb
Wola Zbrożkowa).

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Wola Mąkolska.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Rudniczek.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Popówek Włościański.

15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Piaski Rudnickie.

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Mięsośnia.

17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Mąkolice.
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18.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Kadzielin.

19.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno  dla  obszaru  części  wsi  Boczki  Zarzeczne,  części  wsi
Gawronki i części wsi Ziewanice.

20.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Feliksów.

21.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Boczki Domaradzkie.

22.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Albinów.

23.Wolne wnioski i informacje.

Ustalenia.

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

otworzył  XXI  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  przewodniczący  Rady  na  wniosek  wójta  zdjął  z
porządku  obrad pkt  9  a  następnie  wobec  braku uwag i  sprzeciwu ze  strony
radnych w tej sprawie poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian w porządku
obrad.
Rada Gminy Głowno opowiedziała się za wprowadzeniem zmiany w porządku
obrad  zaproponowanej  przez  przewodniczącego  głosując  –  14  za  jej
wprowadzeniem, na 14 radnych biorących udział w sesji oraz w głosowaniu.
Następnie prowadzący obrady Łukasz Łukasik poddał pod głosowanie przyjęciu
porządku obrad XXI sesji Rady Gminy Głowno (po wprowadzonej zmianie). 
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XXI sesji 14 głosami „za”, na 14
radnych obecnych i biorących udział w głosowaniu. 
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Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Stan ochrony przeciwpożarowej w Gminie Głowno oraz realizacja

zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
6. Informacja  o  działalności  oraz  ofercie  usług  zdrowotnych

świadczonych przez FAMILY-MED. Sp. Jawna NZOZ w Popowie
Głowieńskim.

7. Podjęcie  uchwał  regulujących  sprawę  odbioru  i  gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowno:
- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy,
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za
uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości  opłatę  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Popów Głowieński.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Wola Zbrożkowa i Konarzew (obręb
Wola Zbrożkowa).

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Wola Mąkolska.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Rudniczek.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Popówek Włościański.
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14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Piaski Rudnickie.

15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Mięsośnia.

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Mąkolice.

17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Kadzielin.

18.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno  dla  obszaru  części  wsi  Boczki  Zarzeczne,  części  wsi
Gawronki i części wsi Ziewanice.

19.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Feliksów.

20.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Boczki Domaradzkie.

21.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Głowno dla obszaru części wsi Albinów.

22.Wolne wnioski i informacje.

Ad.3.
            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół z XX sesji odbytej w dniu 22 czerwca 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 XX sesji
Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  przyjęła  protokół  z  XX sesji  14  głosami  „za”,  na  14
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.

Ad.4.
        Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik odczytał wniosek skierowany do
Wójta Gminy Głowno dotyczący przygotowania przetargu na zagospodarowanie
odpadów komunalnych  (zał.  nr  3  do  protokołu).  Przekazał  go  wójtowi  oraz
osobie protokołującej obrady.
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Wójt  Marek  Jóźwiak  stwierdził,  że  odniesie  się  do  wniosku  na  piśmie.
Powiedział,  że  wniosek według niego jest  słuszny,  ale  ma małe zastrzeżenia
odnośnie sugerowanego systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych. Dodał,
że  w  proponowanym  sposobie  odbioru  tych  odpadów  właściciel  posesji
każdorazowo  będzie  musiał  się  wcześniej  na  miesiąc  lub  dwa  określić,  czy
wystawia odpady gabarytowe, czy nie.  

Ad.6.
          Rada na wniosek prowadzącego wyraziła zgodę na zamianę kolejności
rozpatrywania 2 następnych punktów porządku obrad z uwagi na wcześniejsze
przybycie na posiedzenie właściciela NZOZ w Popowie Głowieńskim.
Pani  Małgorzata  Gawora-Ziółek,  współwłaściciel  a  zarazem  Kierownik
FAMILY-MED.  Sp.  Jawna  NZOZ  w  Popowie  Głowieńskim  na  wstępie
poinformowała  zebranych,  że  jest  zaniepokojona  faktem,  że  ubywa  z  jej
przychodni  pacjentów,  głównie  młodych,  bez  których  poradnia  nie  ma
przyszłości.  Dodała,  że  dziwi  ją  to,  że  zarzuca  się  wójtowi  namawianie
mieszkańców do pozostania w przychodni i według niej nie powinno tak być.
Radna Jolanta Deka zauważyła, że są na terenie gminy osoby, które przynależą
do  konkretnego  rejonu  obsługiwanego  przez  jednostki  podstawowej  opieki
zdrowotnej i tam się leczą.
Pani Gawora zgodziła się z uwagą radnej dodając, że jej chodzi o mieszkańców
z rejonu, który obejmuje jej przychodnia. Następnie przedstawiła ofertę usług
zdrowotnych  proponowanych  przez  jej  placówkę.  Poinformowała  również
zebranych o możliwości skorzystania z usług oferowanych przez placówkę w
Bielawach (jeżeli pacjenci, którzy złożyli deklaracje w przychodni w Popowie
nie  będą  mogli  z  różnych  przyczyn  z  niej  skorzystać).  Powiedziała,  że  ona
przyszła  na sesję  Rady głównie  z  apelem,  aby przedstawiciele  mieszkańców
Gminy Głowno wspomogli „swoją” przychodnię.
Dyskusja.
Radna  Marzena  Doardo  powiedziała,  że  zgadza  się  z  faktem,  że  młodzi
mieszkańcy  Gminy  rezygnują  z  usług  przychodni  w  Popowie  i  to  ją  boli.
Dodała, że z rozmów z mieszkańcami dowiedziała się, że nie mogą oni uzyskać
od lekarza pierwszego kontaktu skierowania na konkretne badania. Powiedziała,
że był również zarzut, według niej dziwny, że nie ma w przychodni kolejek,
czyli coś jest nie tak z lekarzami tam pracującymi.
Radna  Dorota  Kulawczyk  zapytała  o  godziny,  w  których  przychodnia  jest
otwarta wskazując być może przyczynę odchodzenia pacjentów.
Pani  Małgorzata  Gawora-Ziółek  odpowiadając  na  podane  przez  radnych
prawdopodobne  przyczyny  malejącej  liczby  pacjentów powiedziała,  że  w jej
poradni  skierowania  na  wszelkie  badania  pacjenci  otrzymują  na  życzenie.
Dodała, że według niej ten zarzut jest niesprawiedliwy. Odnosząc się do godzin
otwarcia  przychodni  powiedziała,  że  otwarta  jest  do  godziny  1500,  a  po  tej
godzinie  pacjenci  mogą  dojechać  do  przychodni  w  Bielawach,  której  jest
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współwłaścicielem, gdzie zostaną na pewno przyjęci. Dodała, że jest również
możliwość dojazdu lekarza bezpośrednio do pacjenta.
Radny Jarosław Chałubiec zgłosił propozycję, aby ofertę przychodni w Popowie
oraz  inne  sprawy  dotyczące  tej  placówki  i  jej  pacjentów  zamieścić  w
kwartalniku „Nasza Gmina Głowno”.
Wójt Marek Jóźwiak zauważył, że Pani Małgorzata Gawora-Ziółek przedstawiła
bardzo emocjonalne podeście do sprawy przychodni. Powiedział, że mieszkańcy
wiedzą o funkcjonowaniu przychodni, myślą, że jest i dalej będzie, ale nie musi
tak wcale być i to budzi jego niepokój. Dodał, że z braku pacjentów przychodnia
może  zostać  zamknięta  i  dlatego  zaapelował  do  mieszkańców  Gminy,  aby
zastanowili  się i  nie opuszczali  tej  placówki.  Poprosił  również o wywieranie
wpływu na swoich bliskich w tej sprawie. Odnosząc się do propozycji Radnego
Chałubca stwierdził, że jest ona bardzo dobra.
Sołtys wsi Dąbrowa Tadeusz Krysztofczyk nie zgodził się z twierdzeniem, że w
przychodni nie można uzyskać skierowania na badania. Dodał, że on niezbędne
skierowanie otrzymał.
Więcej pytań i uwag nie było. 
Pani Małgorzata Gawora-Ziółek podziękowała za zaproszenie na sesję i obiecała
zawsze przychodzić, jeżeli zostanie tylko zaproszona.
Przewodniczący Rady podziękował jej za przybycie i udzielone informacje.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak.

Ad.5
          Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik powitał przybyłych na sesję Pana
Bogusława  Gorącego,  zastępcę  Komendanta  Komisariatu  Policji  w  Głownie
oraz  Mariusza  Bigosa,  Komendanta  Gminnego  Ochrony  Przeciwpożarowej
Gminy Głowno a następnie poprosił ich o zabranie głosu.
Pan  Bogusław  Gorący  na  wstępie  poinformował  zebranych,  że  otrzymał
powierzenie  pełnienie  obowiązków  Komendanta  Komisariatu  Policji  w
Głownie. Zadeklarował dalszą chęć współpracy z samorządem oraz jednostkami
organizacyjnymi Gminny Głowno, którą określił jako bardzo dobrą. Następnie
przedstawił pokrótce statystykę przestępstw i wykroczeń w 2015 roku (szeroką
informację  w  tym  zakresie  przedstawił  i  omówił  na  posiedzeniu  Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności a także informacja w tym zakresie
została przesłana drogą elektroniczną wszystkim radnym Gminy Głowno).
Dyskusja.
Radny Piotr Kałuża zapytał, czy są jakieś zmiany w przepisach dotyczących kar
dla pijanych rowerzystów.
Pan Gorący odpowiedział, że obecnie pijani rowerzyści otrzymują tylko mandat.
Radny Kałuża zapytał ponownie o sprawę jazdy rowerem po chodniku.
Pan Gorący odpowiedział, że rowerzystom nie wolno poruszać się po chodniku.
Dodał, że łamiący ten przepis są o tym pouczani przez funkcjonariuszy.
Więcej pytań do Komendanta Komisariatu Policji w Głownie nie było.

7



Wójt  Marek  Jóźwiak  życzył  Panu  Gorącemu  sukcesów  na  stanowisku
Komendanta.
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Głowno Mariusz Bigos
rozpoczynając  swoje  wystąpienie  poinformował  zebranych,  że  w  dniu  17
czerwca  br.  odbył  się  XI  Zjazd  Oddziału  Miejsko-Gminnego  ZOSP RP w
Głownie, który wybrał nowe władze. Następnie przedstawił informację z tego
zjazdu (zał.  nr  4  do  protokołu)  oraz  informację  z  eliminacji  wojewódzkiego
Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej  (zał.  nr  5  do  protokołu).   Przedstawił  również
pokrótce  informację  nt.  stanu  ochrony  przeciwpożarowej  w  Gminie  Głowno
(szczegółowa  informacja  w tym zakresie  była  przedstawiona  na  posiedzeniu
Komisji  Oświaty  a  dotycząca  wydatków  na  ochronę  przeciwpożarową  na
Komisji Rewizyjnej).
Dyskusja.
Radny  Władysław  Mikołajczyk  zapytał  Komendanta  Gminnego  Ochrony
Przeciwpożarowej, czy pobiera on wynagrodzenie za swoją pracę.
Pan Mariusz Bigos odpowiedział, że tak.
Radny Mikołajczyk powiedział, że Komendant Gminny ZOSP został powołany
na posiedzeniu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 17 czerwca br. Dodał, że
aby nim zostać musiał  być w strukturach ochotniczych straży pożarnych i  w
związku z tym został przyjęty do jednostki w Popowie Głowieńskim a następnie
kandydował  do  Zarządu  i  został  powołany  na  stanowisko  Komendanta
Gminnego ZOSP. Stwierdził,  że aby pobierać wynagrodzenie  za swoją pracę
został  również  zatrudniony  w  UG  na  stanowisku  Komendanta  Gminnego
Ochrony  Przeciwpożarowej  Gminy  Głowno.  Zauważył,  że  zmienił  się  profil
stanowiska, ale praca jest taka sama. Zwracając się do Komendanta zapytał, czy
tak jest.
Pan  Mariusz  Bigos  odpowiedział,  że  nie,  ponieważ  pełni  dwie  funkcje.
Poinformował  zebranych,  że  jest  zatrudniony  w  UG Głowno  na  stanowisku
Komendanta  Gminnego  Ochrony  Przeciwpożarowej  Gminy  Głowno  i  pełni
funkcję  Komendanta  Zarządu  Oddziału  Miejsko-Gminnego  Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych i za to nie pobiera wynagrodzenia.
Radny  Mikołajczyk  stwierdził,  że  bardzo  się  cieszy  z  faktu,  że  nie  pobiera
pieniędzy  jako Komendant  Związku Gminnego OSP ponieważ przez  33 lata
osoba, która przed nim pełniła tą funkcję również sprawowała ją społecznie, bez
wynagrodzenia. Stwierdził, że on tylko chciał zwrócić uwagę radnych na to, jak
sytuacja wygląda w tej sprawie.  Powiedział,  że ubolewa nad tym, ale był to
wybór  Zarządu.  Pogratulował  Komendantowi  wyboru,  zapewnił  o  woli
współpracy.
Wójt Marek Jóźwiak powiedział, że chciałby zdementować to, co mówił Radny
Mikołajczyk, ponieważ pracownik, który pełnił  funkcję Komendanta Zarządu
Oddziału M-G ZOSP w czasie jego kadencji pobierał dodatkowe wynagrodzenie
z tego tytułu.
Więcej pytań i uwag w tym temacie nie było.
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Ad.7
          W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy Głowno przystąpiła do
rozpatrzenia  projektów  uchwał  dotyczących  odbioru  i  gospodarki  odpadami
komunalnymi.
Maciej  Olejniczak,  podinspektor  ds.  rozwoju  gospodarczego  i  gospodarki
odpadami  W  UG  Głowno  poinformował  zebranych,  że  w  przedłożonych
projektach uchwał wprowadzone zostały niewielkie zmiany w stosunku do już
podjętych wymuszone przez znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości  i
porządku w gminach. Omówił szczegółowo wprowadzone zmiany (zał. nr 6 do
protokołu).  Powiedział,  że  projekty  tych  uchwał  zostały  zgodnie  z  ustawą
zaopiniowane przez SANEPID (pozytywnie).
Dyskusja.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zauważył, że mieszkańcy zapominają o
ustalonych  terminach  wnoszenia  opłat.  Zapytał,  czy  jest  możliwość,  aby
pracownicy  UG  Głowno  telefonicznie  przypominali  „zapominalskim”  o
upływającym terminie wpłat.
Wójt odpowiedział, że pracownicy starają się to robić.
Pan Maciej Olejniczak powiedział, że takie przypomnienia są umieszczane na
stronie internetowej UG Głowno a także rozprowadzane są przez sołtysów, ale
marny wywiera to skutek.
Sołtys  wsi  Lubianków  Agnieszka  Szcześniak  zasugerowała,  aby  podać  do
publicznej wiadomości liczbę niepłacących za odbiór odpadów w danej wsi.
Sołtys wsi Wola Lubiankowska stwierdziła, że żadne upomnienia nic nie dadzą.
Dodała,  że  ten,  co  płaci,  to  będzie  płacił,  a  ten  co  nie,  to  nie  zapłaci.
Powiedziała, że trzeba karać niepłacących.
Więcej  pytań  i  uwag  nie  było.  Wobec  powyższego  prowadzący  obrady
przystąpił  do  procedury  głosowania  nad  poszczególnymi  projektami  uchwał.
Pierwszy  dotyczył  przyjęcia  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na
terenie gminy.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są do niego jakieś pytania lub uwagi. 
Nie  było.  W  związku  z  powyższym  poddał  w/w  projekt  uchwały  pod
głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie   przyjęcia  regulaminu
utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy jednogłośnie – 15 głosami
„za”, na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu
(zał. nr 7 do protokołu).
Kolejny  projekt  uchwały  dotyczył  szczegółowego  sposobu  i  zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
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Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  w  w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i
zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  od
właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za
uiszczona przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących w
sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 8 do protokołu).
Następny rozpatrywany projekt uchwały dotyczył terminu, częstotliwości i trybu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Bez pytań i uwag ze strony radnych.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik poddał pod głosowanie projekt uchwały
w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednogłośnie – 15 głosami
„za”, na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu
(zał. nr 9 do protokołu).
Ostatni  w tym bloku rozpatrywanych przez Radę projektów uchwał dotyczył
wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik zapytał radnych, czy mają jakieś uwagi
lub pytania do projektu uchwały w tej sprawie.
Nie było.W związku z powyższym poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod
głosowanie.
 Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości jednogłośnie – 15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących
w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 10 do protokołu).

Ad.8.
         Przechodząc  do  następnego  punktu  porządku  obrad,  którym było
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Głowno na 2016 rok prowadzący obrady Łukasz Łukasik poprosił o wyjaśnienia
Skarbnika Gminy Panią Cezarę Stokowską.
Pani Skarbnik poinformowała zebranych, że uchwała składa się z 3 załączników,
które następnie szczegółowo omówiła. Powiedziała, że w pierwszym załączniku
zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.590.822,91zł
oraz zmniejsza się budżet Gminy Głowno po stronie dochodów i wydatków o
kwotę  2.588.255,00  zł  (wyjaśniła  z  czego  wynikają  te  zmiany).  Następnie
przechodząc do drugiego załącznika powiedziała, że występują pewne braki w
niektórych  działach  budżetu  i  w  związku  ze  zbliżającym  się  rozliczeniem
wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2016  roku  nie  możemy  mieć  w  nich
przekroczeń.  Dodał,  że  dlatego  też  należy  dokonać  przesunięć  środków
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pomiędzy  działami.  Poinformowała  zebranych,  że  w  związku  z  powyższym
proponuje się zwiększyć wydatki o kwotę 125 000 zł (50 000 zł na dostarczane
wody,  50 000  zł  na  bieżące  utrzymanie  dróg,  10 000  zł  na  „hotelowanie”
bezpańskich  psów  i  15 000  zł  na  usługi  remontowe  w  Ośrodku
Upowszechniania Kultury w Bronisławowie) i  zmniejszyć wydatki o tę samą
kwotę (60 000 zł z oszczędności pozostałych z przetargu na przebudowę dróg i
65 000  zł  z  dowozu  uczniów).  Omawiając  załącznik  nr  3  do  uchwały
powiedziała,  że  jest  to  wykaz  inwestycji  oraz  wysokość  wydatków  na
poszczególne zadania na 2016 rok. Omówiła te zadania.
Dyskusja.
Radny Jarosław Chałubiec zauważył, że na przetargu zaoszczędziliśmy 100 000
zł.  Powiedział,  że  myślał,  że  te  środki  zostaną  przeznaczone  na  kolejne
inwestycje, ale jeżeli są inne potrzeby, to trudno. Zapytał, na co pójdą środki do
Ośrodka Upowszechniania Kultury (OUK).
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na remont schodów wejściowych.
Radny  Chałubiec  zapytał,  czy  w  związku  z  zabraniem  środków  z  dowozu
uczniów, czy nie zabraknie ich na to zadanie.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zabraknie, ale w chwili obecnej nie ma skąd
tych środków wziąć.         
Radny Chałubiec odnosząc się do zaplanowane wydatków w dziale 600, zakup
usług  remontowych  zapytał,  czy  to  są  środki  na  łatanie  dziur  w  drogach,
wykaszanie poboczy i czy już te prace są wykonywane.
Wójt  odpowiedział  twierdząco.  Powiedział,  że  uzyskał  niską  cenę  za  łatanie
dziur  na  drogach  gminnych.  Dodał,  że  rozpoczęło  się  również  wykaszanie
poboczy dróg a także odbędzie się przegląd znaków drogowych. Odnosząc się
do całej uchwały powiedział, że wyszedł z propozycją tych zmian ponieważ nie
chce ruszać środków otrzymanych z dotacji za wybudowane drogi. Powiedział,
że chciałby podziału tych środków (dotacji) dokonać na posiedzeniach komisji
stałych Rady. 
Radny Chałubiec wracając do sprawy remontu schodów w budynku OUK w
Bronisławowie  zapytał,  czy  prace  te  nie  będą  kolidowały  z  zajęciami
wakacyjnymi, które tam będą się odbywać.
Wójt odpowiedział, że nie, ponieważ jest tam również inne wejście.
Radny  Władysław  Mikołajczyk  odnosząc  się  do  zadania  w  dziale  400
(połączenie wodociągu w Popowie Głowieńskim z wodociągiem w Karnkowie)
zapytał, czy to jest ta inwestycja, która była wykonana w ubiegłym roku.
Wójt odpowiedział, że tak.
Więcej pytań i uwag nie było.
W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie
Gminy Głowno na 2016 rok jednogłośnie  -  15 głosami  „za”,  na 15 radnych
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uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  11  do
protokołu).

Ad.9.
        W tym punkcie obrad i w następnych Rada Gminy Głowno przystąpiła do
rozpatrzenia  projektów  uchwał  dotyczących  przystąpienia  do  sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno.
Wójt Marek Jóźwiak wprowadzając zebranych w temat powiedział, że zgodnie z
uchwałą budżetową na 2016 rok na zmiany w planie zaplanowanych w budżecie
zostało 50 000 zł. Poinformował, że wystąpił z zapytaniem do kilku firm, które
mogłyby wykonać te prace planistyczne. Dodał, że chciałby w tym roku sprawy
związane  ze  zmianami  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
zakończyć. Stwierdził, że niepokoi go jednak to, że należy uzyskać bardzo dużo
uzgodnień  z  wielu  instytucji,  co  jest  bardzo  kłopotliwe  dla  Gminy  i  w
konsekwencji  dla  jej  mieszkańców,  ponieważ  nie  zawsze  podjęcie  uchwały
kończy sprawę. Dodał, że są jeszcze sprawy niezależne od radnych, czy wójta
np. sprawa odrolnienia gruntów, na które tylko Ministerstwo Rolnictwa może
wydać zgodę. Podsumowując stwierdził, że zakończenie wprowadzenia zmian w
planie potrwa jeszcze prawdopodobnie do końca przyszłego roku.
Pan  Piotr  Antczak,  młodszy  referent  ds.  ewidencji  gruntów  w  UG  Głowno
poinformował zebranych, że przygotowanych jest 13 projektów uchwał, które
radni otrzymali na płytach CD. Dodał, że jest tylko jedna zmiana w załączniku
do uchwały  dotyczącej  zmian w Popowie  Głowieńskim,  która  odnosi  się  do
boiska  LZS  Sokół.  Powiedział,  że  proponuje  się,  aby   nie  zmieniać
przeznaczenia  tej  działki  na  mieszkalną,  ponieważ Gmina może nie  uzyskać
terenów pod nowe i możemy zostać bez boiska.
Przewodniczący Rady przypomniał, jakich wsi będą dotyczyć te uchwały.
Radny Eligiusz Dąbek zauważył, że we wsi Feliksów jest bardzo duży obszar
proponowanych zmian.
Pan Antczak odpowiedział, że właściciel tych gruntów wystąpił o przeznaczenie
ich pod usługi komercyjne.
Radca prawny zasugerował, aby w  ostatnim § tych uchwał wykreślić słowa: „w
sposób zwyczajowo przyjęty”.       
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  stwierdził,  że  każdy  radny  otrzymał
projekty uchwał dot. przystąpienia do sporządzenia zmian w planie, więc miał
możliwość  zapoznania  się  z  nimi.  Zapytał,  czy  ktoś  ma  jakieś  uwagi  lub
propozycje do tych projektów.
Nie było.
W związku z powyższym poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Popów Głowieński.
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Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w powyższej sprawie jednogłośnie - 15
głosami  „za”,  na  15  radnych  uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w
głosowaniu (zał. nr 12 do protokołu).

Ad.10.
           Kolejny rozpatrywany przez Radę Gminy Głowno projekt uchwały
dotyczył  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Wola
Zbrożkowa i Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa).
Pytań  i  uwag  do  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  w związku  z  powyższym
przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru części wsi Wola Zbrożkowa i Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa)
jednogłośnie  -  15  głosami  „za”,  na  15  radnych  uczestniczących  w  sesji  i
biorących udział w głosowaniu (zał. nr 13 do protokołu).

Ad.11.
          Następny projekt uchwały, którym zajęła się Rada dotyczył przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Głowno dla obszaru części wsi Wola Mąkolska.
Prowadzący  obrady,  przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  zapytał,  czy  są
jakieś pytanie lub uwagi do projektu uchwały.
Nie było.
Wobec powyższego poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru części wsi Wola Mąkolska jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 14 do
protokołu).

Ad.12.
           Kolejny z tej grupy projektów uchwał, którymi zajęła się Rada Gminy
Głowno  dotyczył  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  dla  obszaru  części  wsi
Rudniczek.
Prowadzący obrady wobec braku uwag i pytań ze strony radnych poddał go pod
głosowanie.
 Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru części wsi Rudniczek jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15 radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  15  do
protokołu).
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Ad.13.
           Następnie Rada Gminy Głowno przeszła do rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  dla  obszaru  części  wsi
Popówek Włościański.
Pytań i uwag do projektu uchwały w w/w sprawie nie zgłoszono w związku z
powyższym prowadzący obrady poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru części wsi Popówek Włościański jednogłośnie - 15 głosami „za”, na
15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 16
do protokołu).

Ad.14.
           Przewodniczący Rady przeszedł do procedowania kolejnego projektu
uchwały,  który  dotyczył  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi
Piaski Rudnickie.
Zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  ma  jakieś  pytania  lub  uwagi  do  przedłożonego
projektu uchwały.
Nie było.
Wobec powyższego poddał go pod głosowanie.
 Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru części wsi Piaski Rudnickie jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 17 do
protokołu).

Ad.15.
          Następny projekt uchwały, którym zajęła się Rada dotyczył przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Głowno dla obszaru części wsi Mięsośnia.
Prowadzący  obrady,  przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  zapytał,  czy  są
jakieś pytanie lub uwagi do projektu uchwały.
Nie było.
Wobec powyższego poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru części wsi Mięsośnia jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15 radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  18  do
protokołu).
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Ad.16.
           Kolejny z tej grupy projektów uchwał, którymi zajęła się Rada Gminy
Głowno  dotyczył  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  dla  obszaru  części  wsi
Mąkolice.
Prowadzący obrady wobec braku uwag i pytań ze strony radnych poddał go pod
głosowanie.
 Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru części wsi Mąkolice jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15 radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  19  do
protokołu).

Ad.17.
          Następnie  Rada Gminy  Głowno przeszła  do  rozpatrzenia  projektu
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głowno  dla  obszaru  części  wsi
Kadzielin
Pytań i uwag do projektu uchwały w w/w sprawie nie zgłoszono w związku z
powyższym prowadzący obrady poddał go pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru części wsi Kadzielin jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15 radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  20  do
protokołu).

Ad.18.
            W tym punkcie obrad Rada przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Boczki
Zarzeczne, części wsi Gawronki i części wsi Ziewanice.
Pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru części  wsi  Boczki  Zarzeczne,  części  wsi  Gawronki  i  części  wsi
Ziewanice jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15 radnych uczestniczących w
sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 21 do protokołu).

Ad.19.
          Następny projekt uchwały, którym zajęła się Rada dotyczył przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Głowno dla obszaru części wsi Feliksów.
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Prowadzący  obrady,  przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  zapytał,  czy  są
jakieś pytanie lub uwagi do projektu uchwały.
Nie było.
Wobec powyższego poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru części wsi Feliksów - 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”,
na 15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr
22 do protokołu).

Ad.20.
           Kolejny z tej grupy projektów uchwał, którymi zajęła się Rada Gminy
Głowno  dotyczył  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Boczki
Domaradzkie.
Prowadzący obrady wobec braku uwag i pytań ze strony radnych poddał go pod
głosowanie.
 Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru części wsi Boczki Domaradzkie jednogłośnie - 15 głosami „za”, na
15 radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu (zał. nr 23
do protokołu).

Ad.21.
          Ostatni projekt uchwały, którym zajęła się Rada Gminy Głowno dotyczył
przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Albinów.
Bez pytań i uwag ze strony radnych.
W związku z powyższym prowadzący obrady poddał projekt uchwały w w/w
sprawie pod głosowanie.
 Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru części wsi Albinów jednogłośnie - 15 głosami „za”, na 15 radnych
uczestniczących  w  sesji  i  biorących  udział  w  głosowaniu  (zał.  nr  24  do
protokołu).

Ad.22.
            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 wnioskiem do przewodniczącego Rady oraz
przewodniczących  komisji  stałych,  aby  w  czasie  przerwy  wakacyjnej
zastanowić  się  nad  sprawą  podniesienia  wynagrodzenia  wójtowi  gminy  i  na
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posiedzeniach  sierpniowych  przedyskutować  ją  a  także  podjąć  decyzję.
Powiedział, że od 8 lat wójt nie miał podwyżki wynagrodzenia i w związku z
tym proponuje,  aby  je  podnieść  o  1000  zł  brutto.  Następnie  odniósł  się  do
zarzutów postawionych na poprzedniej  sesji  przez Radnego Mikołajczyka, że
wójt nie pozyskał środków zewnętrznych na modernizację wodociągów, a gmina
sąsiednia takie środki uzyskała. Dodał, że radny Mikołajczyk nie dopowiedział,
że ta gmina musiała zwrócić jednak 400 tyś. zł tej dotacji. Powiedział, że każdy
widzi,  że  tych  środków  zewnętrznych  w  ostatnich  latach  zostało  dużo
pozyskanych. Stwierdził, że jest w tym duża zasługa wójta.       
Radny  Chałubiec  powiedział,  że  jeżeli  mamy  rozmawiać  na  posiedzeniach
komisji  o  podniesieniu  wynagrodzenia  dla  wójta,  to  chciałby  aby  również
popracować nad podwyżką diet dla radnych. Dodał, że radni ciężko pracują a
ich  dieta  jest  jedną  z  niższych  wśród  gmin  sąsiednich.  Zauważył,  że  część
sukcesów wójta wynika jednak z pracy Rady.
Radny Władysław Mikołajczyk stwierdził,  że  wystąpieniem Radnego Kałuży
został  wywołany do odpowiedzi.  Powiedział,  że  on  nie  stawia  zarzutów, ale
stwierdza  fakty  takie  jak:  nie  pozyskanie  środków  zewnętrznych  na  rozwój
wodociągów,  nie  zapłacenie  za  wykonane  w  ubiegłym  roku  połączenie
wodociągów, co uważa za błąd. Dodał, że ma prawo do tego, aby wskazywać na
tego typu sprawy.
Radny Kałuża zwracając się do Radnego Mikołajczyka powiedział, że on nie
odbiera radnemu wyrażania swoich opinii, bo każdy ma do tego prawo. Dodał,
że jednak w jego odczuciu w ostatnim czasie  Radny Mikołajczyk występuje
tylko  z  krytyką  wójta  a  nie  zauważa  jego  dobrych  posunięć.  Stwierdził,  że
również lokalna prasa nie pisze np. o pozyskaniu z inicjatywy wójta 1 300 tys. zł
dotacji dla Gminy.
Wójt  Marek  Jóźwiak  przedstawił  zebranym  kilka  informacji  ze  swojej
działalności między sesjami. Powiedział, że jak już mówił wcześniej rozpoczęto
wykaszanie  poboczy  dróg  gminnych.  Zwrócił  się  z  apelem  do  radnych  i
sołtysów  o  zgłaszanie  potrzeb  w  tym  zakresie.  Dodał,  że  chciałby,  aby  w
sierpniu na posiedzeniach komisji stałych podjąć sprawę aktualizacji ewidencji
dróg gminnych. Wyjaśnił, jak taka aktualizacja wygląda. Dodał, że wykonanie
jej jednak kosztuje ok. 30 tys. zł. 
Radny  Eligiusz  Dąbek  zwrócił  się  z  prośbą  do  wójta,  aby  przed  żniwami
wyrównać drogę z Mąkolic II w stronę Dąbrowy.    
Wójt odpowiedział, że jest trudny czas żniw, ale będą objazdy dróg gminnych
m.in. również na wspomnianą drogę z Mąkolicach do Dąbrowy i będą decyzje.
Wracając  do  spraw  pilnych,  o  których  chciałby  poinformować  radnych  i
mieszkańców Gminy powiedział, że remont drogi gminnej w Woli Zbrożkowej
będzie się odbywał w dniach 1 – 14 lipca br., drogi w Dąbrowie między 14 – 28
lipca br., a w Mąkolicach między 1 a 15 sierpnia br.
Radny  Władysław  Mikołajczyk  zapytał  wójta  o  termin  wykonania  nitki
wodociągu w Lubiankowie.
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Wójt odpowiedział, że nastąpi to prawdopodobnie w miesiącu sierpniu.
Sołtys  wsi  Kadzielin  Elżbieta  Michalak  podziękowała  wójtowi  za  pomoc
finansową i prawną w odzyskaniu przez KGW z tej wsi Domu Ludowego.
Wójt  stwierdził,  że  po  wielu  latach  udało  się  wreszcie  odzyskać  tą
nieruchomość.
Piotr  Antczak  poinformował  zebranych,  że  4  lipca  br.  zostanie  ogłoszony
przetarg na sprzedaż działki w Ostrołęce (za pomnikiem|). 
Więcej pytań i uwag nie było. Na tym wyczerpano porządek obrad.
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  o  godz.  1102

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

Protokół sporządził: Obradom przewodniczył:

Ireneusz Furga Łukasz Łukasik
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