
Głowno, dn. 7 września 2016 r.
OR.0002.7.2016

Protokół nr XXII/2016
z sesji Rady Gminy Głowno odbytej w dniu 7 września 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,

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

- dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim Krzysztof Fortuna,
- reporter  „Wieści  z  Głowna  i  Strykowa”  Elżbieta  Woldan-

Romanowicz.  

II. Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 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. Stan  zaawansowania  realizacji  zadań  inwestycyjnych

zaplanowanych na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego i

radnych Rady Gminy Głowno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Głowno.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2016

rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Głowno  na  lata  2016-
2026.

12.Wolne wnioski i informacje.
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Ustalenia.

Ad.1.
                Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik o godz.  835

otworzył  XXII  w  obecnej  kadencji  sesję  Rady  i  po  powitaniu  obecnych
oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 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  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zarządzenia
poboru  podatku  w  drodze  inkasa,  wynagrodzenia  inkasentów  i  określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wyjaśnił, że chodzi w tej uchwale o to, że
został wybrany nowy sołtys we wsi Władysławów Bielawski.
Sprzeciwu ze strony radnych nie  było i  w głosowaniu Rada Gminy Głowno
opowiedziała się za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad (12 głosów
„za”, na 12 radnych uczestniczących w sesji. 
Następnie  przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  porządku
obrad po wprowadzonej zmianie. 
Rada Gminy Głowno przyjęła porządek obrad XXII sesji 12 głosami „za”, na 12
radnych obecnych i biorących udział w głosowaniu. 
Porządek obrad po zmianie:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 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. Stan zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na

2016 rok.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  diety  dla  przewodniczącego  i

radnych Rady Gminy Głowno.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Wójta  Gminy

Głowno.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2016 rok.
11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2016-2026.
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12.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  zarządzenia  poboru
podatków  w  drodze  inkasa,  wynagrodzenia  inkasentów  i  określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13.Wolne wnioski i informacje.

Ad.3.
            Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik stwierdził, że
protokół z XXI sesji odbytej w dniu 29 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 XXI
sesji Rady Gminy Głowno pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno przyjęła  protokół  z  XXI  sesji  12  głosami  „za”,  na  12
radnych uczestniczących w sesji i biorących udział w głosowaniu.

Ad.4.
          Informację z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa
przedstawił przewodniczący tej komisji Radny Mieczysław Dałek. Powiedział,
że jego Komisja odbyła swoje kolejne posiedzenie w dniu 23 sierpnia br.,  w
którym uczestniczyło 7 członków Komisji  (pełny skład – 8 członków), Wójt
Gminy Głowno Marek Jóźwiak, Sekretarz Gminy Głowno Jolanta Szkup oraz
podinspektor ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami w UG Głowno
Maciej  Olejniczak.  Dodał,  że  w  pierwszym  punkcie  posiedzenia  Komisja
podjęła  się  zaopiniowania  stawek  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów
komunalnych. Poinformował zebranych, że Pan Olejniczak przedstawił Komisji
informację o obowiązujących stawkach za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, wykorzystywaniu środków z opłat za gospodarowanie odpadami,
o  stanie  obecnym  parametrów  gminnego  systemu  gospodarki  odpadami
komunalnymi,  składowych  wydatków  ponoszonych  w  ramach  gminnego
systemu gospodarki  odpadami,  dochodach i  wydatkach ponoszonych w 2015
roku z tytułu gospodarki odpadami, dochodach i wydatkach ponoszonych z tego
tytułu  w  I  półroczu  2016  roku  a  także  o  zasadach  do  ustalenia  przed
ogłoszeniem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Przewodniczący
Dałek powiedział,  że  Komisja  po dyskusji  wyszła z  propozycją,  aby odpady
zebrane selektywnie odbierane były co dwa miesiące: w styczniu, marcu i maju
a następnie co miesiąc w czerwcu, lipcu, sierpniu i  we wrześniu a następnie
znowu po dwóch miesiącach w listopadzie. Dodał, że Komisja zajęła również
stanowisko  odnośnie  odbioru  odpadów wielkogabarytowych  –  1  raz  w roku
sprzed posesji po zgłoszeniu potrzeby odbioru a także, aby jeszcze w tym roku
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych zorganizować w miesiącu październiku
w  Bronisławowie  i  Lubiankowie.  Poinformował  uczestników  sesji,  że  nie
zaopiniowano stawek za odbiór odpadów komunalnych ponieważ można będzie
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to zrobić dopiero po wyłonieniu w drodze przetargu firmy odbierającej odpady z
terenu  Gminy.  Poinformował  również,  że  nie  zrealizowano  drugiego  punktu
porządku obrad ponieważ zaproszeni  na posiedzenie  przedstawiciele  Zakładu
Energetycznego nie przybyli na posiedzenie (zostaną zaproszeni ponownie na
sesję  Rady  Gminy  Głowno).  Dodał,  że  w  trzecim  punkcie  posiedzenia
omawiano  sprawy  różne,  dotyczące  spraw  bieżących  gminy.  Powiedział,  że
Wójt Gminy poruszył sprawę przerw w dostawach energii elektrycznej, na które
skarżą się głównie hodowcy bydła mlecznego, którym od tych wyłączeń psują
się  urządzenia  do udoju  i  schładzania  mleka,  omówił  również  sprawy,  które
wydarzyły się w trakcie przerwy wakacyjnej, jaką miała Rada Gminy Głowno.
Dodał, że członkowie Komisji zgłaszali również skargi z jakimi zwracają się do
nich mieszkańcy gminy, np. na zarośnięte chwastami i krzakami nieruchomości,
na podorywanie dróg gminnych oraz na wylewanie gnojowicy na pola.
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 29 sierpnia 2016 roku a w posiedzeniu
uczestniczyli  wszyscy członkowie  Komisji  oraz  Wójt  Gminy Głowno Marek
Jóźwiak,  Sekretarz  Gminy  Głowno  Jolanta  Szkup,  Skarbnik  Gminy  Głowno
Cezara  Stokowska  a  także  w  miejscu  zatrudnienia   dyrektorzy  gminnych
placówek oświatowych: Pani Agnieszka Czubiak, Pani Wioletta Przyżycka oraz
Pan Krzysztof Fortuna. Powiedziała, że posiedzenie Komisji połączone było z
wyjazdem  do  gminnych  placówek  oświatowych  w  celu  dokonania  oceny
przygotowania  szkół  i  przedszkoli  do  rozpoczęcia  nowego  roku  szkolnego
2016/2017. Dodała,  że w pierwszej kolejności  Komisja udała się do Zespołu
Szkół  w  Lubiankowie,  gdzie  na  miejscu  Komisję  przywitała  dyrektor  tej
placówki  Pani  Agnieszka  Czubiak,  która  oprowadziła  Komisję  po  budynku
szkoły  pokazując  przygotowane  na  przyjęcie  uczniów  sale  lekcyjne  oraz
specjalistyczne  pracownie  omawiając  wykonane  w  nich  (lub  nie)  prace
remontowe. Powiedziała, że Pani Czubiak poinformowała członków Komisji o
główniejszych  pracach,  które  zostały  wykonane  w  okresie  wakacyjnym
(zainstalowanie  3  kamer  monitoringu  zewnętrznego,  które  obejmują  swoim
zasięgiem  plac  zabaw,  parking  i  boisko  szkolne).  Dodała,  że  Komisja
stwierdziła,  że  szkoła  jest  już  przygotowana  do  rozpoczęcia  nowego  roku
szkolnego.  Powiedziała,  że  następnie  Komisja  z  Lubiankowa  udała  się  do
Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach, Dodała, że po szkole oprowadziła
Komisję  dyrektor  tej  placówki  Pani  Wioletta  Przyżycka,  a  z  przedstawionej
przez  nią  informacji  Komisja  dowiedziała  się  jakie  prace  w  szkole  zostały
wykonane  (tylko  drobne  prace  remontowe  i  porządkowe).  Powiedziała,  że
dyrektor  Przyżycka   poinformowała  Komisję  o  potrzebie  systematycznego
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wycyklinowania  parkietów  w  salach  lekcyjnych  oraz  o  potrzebie  założenia
kamery monitorującej boisko szkolne.
Przewodnicząca Komisji  powiedziała,  że  również ta  placówka według oceny
członków  Komisji  jest  przygotowana  na  przyjęcie  uczniów  w  nowym roku
szkolnym. Dodała, że z Mąkolic Komisja przemieściła się do Zespołu Szkół w
Popowie  Głowieńskim,  gdzie  dyrektor  tej  placówki  Pan  Krzysztof  Fortuna
poprowadził  Komisję przez wszystkie sale lekcyjne i  salę gimnastyczną oraz
inne  pomieszczenia  wskazując,  na  prace  jakie  zostały  w  nich  wykonane.
Powiedziała, że główne prace w tej szkole odbyły się w pokoju nauczycielskim
gdzie  zamontowano  nowe  oświetlenie,  położono  na  ścianach  gładź  oraz
wygospodarowano  zaplecze.  Dodała,  że  dyrektor   pokazał  Komisji  nowy
zbiornik  na  gaz  wokół  którego  wykonano  nowe  ogrodzenie  a  także  nowo
postawiony magazyn (blaszak) oraz oprowadził Komisję po boisku szkolnym i
pozostałym terenie wokół szkoły.
Powiedziała, że Komisja stwierdziła, że również ta placówka jest już w pełni
przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała zebranych, że  po powrocie do
Urzędu  Gminy  w Głownie  Komisja  kontynuując  obrady  przeszła  do  punktu
„sprawy  różne”.  Dodała,  że  wójt  w  tym  punkcie  posiedzenia  przedstawił
Komisji  informację o swojej  działalności  w okresie  od ostatniej  sesji  oraz  o
podjętych decyzjach w tym okresie a Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje
wójta odnośnie wykorzystania środków otrzymanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego  za  wyremontowane  w  ostatnich  latach  drogi  gminne.
Poinformowała  zebranych,  że  w  tym  punkcie  Komisja  zajęła  się  również
wnioskiem Radnego Jarosława Chałubca  odnośnie podwyższenie diet radnym
(wniosek dotyczył podwyższenia diet radnych do 450 zł miesięcznie oraz do
480 zł na miesiąc przewodniczącym komisji) – po krótkiej dyskusji odniosła się
do tego wniosku pozytywnie.  Dodała,  że  Komisja  dyskutowała  również  nad
wnioskiem  Radnego  Piotra  Kałuży  odnośnie  podwyższenie  wynagrodzenia
Wójtowi Gminy Głowno, ale członkowie Komisji postanowili sprawę odłożyć
do  wspólnego  posiedzenia  komisji  stałych  rady,  na  którym  po  głębszym
zastanowieniu będzie można wspólnie rozważyć ten wniosek i podjąć decyzję.
Pytań i uwag do informacji z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności  nie  było  wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  udzielił
głosu Radnej Dorocie Kulawczyk. 
Dorota  Kulawczyk,  przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  powiedziała,  że  jej
Komisja odbyła swoje kolejne posiedzenie w dniu 25 sierpnia br.,  w którym
uczestniczyli  wszyscy członkowie  Komisji  oraz  Wójt  Gminy Głowno Marek
Jóźwiak,  Sekretarz  Gminy  Głowno  Jolanta  Szkup,  Skarbnik  Gminy  Głowno
Cezara Stokowska oraz podinspektor ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki
odpadami w UG Głowno Maciej Olejniczak. Dodała, że w pierwszym punkcie
posiedzenia  Komisja  dokonała  kontroli  realizacji  „podatku  śmieciowego”.
Powiedziała, że informacji w tym zakresie udzielił Pan Maciej Olejniczak, który
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poinformował  Komisję  o  składowych  wydatków  ponoszonych  w  ramach
gminnego  systemu  gospodarki  odpadami,  o  dochodach  i  wydatkach
ponoszonych przez Gminę w 2015 roku z tytułu gospodarki odpadami oraz o
dochodach i wydatkach poniesionych w I półroczu 2016 roku z tego tytułu a
także przedstawił bilansowanie się systemu. Dodała, że Pan Olejniczak omówił
zaległości powstałe w opłatach za gospodarowanie odpadami od 2013 roku a
także  przedstawił  działania  podejmowane  przez  Urząd  Gminy  Głowno  w
zakresie ściągania opłat i skuteczność egzekucji. Powiedziała, że po dyskusji i
udzielonych  dodatkowych  wyjaśnieniach  Komisja  nie  wniosła  zastrzeżeń  do
realizacji  podatku  śmieciowego.  Następnie  poinformowała  zebranych,  że  w
drugim  punkcie  posiedzenia  Komisja  wysłuchała  informacji  nt.  średniej
wysokości zarobków pracowników UG Głowno – bez uwag. Powiedziała, że w
„sprawach różnych” podobnie jak to miało miejsce na omawianych wcześniej
komisjach  wójt  przedstawił  informację  o  swojej  działalności  w  okresie  od
ostatniej  sesji,  skarbnik  gminy  przedstawił  propozycję  wójta  odnośnie
wykorzystania środków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego
za  przebudowane  drogi  gminne.  Dodała,  że  część  członków  Komisji  miała
zastrzeżenia odnośnie sposobu  podziału tych środków. Powiedziała, że Komisja
zajęła się również wnioskami radnych odnośnie podwyższenia diet dla radnych
oraz podwyższenia wynagrodzenia wójtowi gminy. Poinformowała zebranych,
że Komisja pozytywnie odniosła się do wniosku w sprawie diet radnych, ale nie
zajęła stanowiska odnośnie podwyższenia wynagrodzenia wójtowi.
Uwag do informacji z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie było.
Przewodniczący  Rady  będący  również  przewodniczącym  Komisji  ds.
Koordynacji  Prac  Organów  Rady  Gminy  przedstawił  informację  z  jej  prac.
Powiedział,  że  odbyła  ona  swoje  posiedzenie  wspólnie  z  Komisją  Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa oraz Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Praworządności w dniu 31 sierpnia br.  i  zajęła się głównie projektem statutu
Gminy Głowno. Dodał, że ustalono również na nim termin dzisiejszej sesji oraz
porządek obrad   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.
Na salę obrad przybył Radny Radosław Olejniczak. 
Wójt Marek Jóźwiak przedstawił zebranym informację o swojej działalności w
okresie od 29 czerwca 2016 r.  szczegółowo omawiając spotkania,  w których
uczestniczył (zał. nr 3 do protokołu).
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.

Ad.6.
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Interpelacji i zapytań ze strony radnych nie było.
Wobec powyższego prowadzący obrady Łukasz Łukasik przeszedł do realizacji
następnego punktu z porządku obrad.

Ad.7.
         Realizując porządek obrad przewodniczący Rady Łukasz Łukasik oddał
głos Wójtowi Gminy Głowno.
Wójt  Marek  Jóźwiak  na  wstępie  stwierdził,  że  realizacje  zaplanowanych  na
2016 rok inwestycji w większości omówił już w swojej informacji z działalności
między sesjami. Dodał tylko, że inwestycje te (głównie drogowe) zostały już
odebrane,  gmina ma na nie 10 letnią gwarancję a teraz trzeba będzie  za nie
zapłacić. Powiedział, że lokalne społeczności są zadowolone z wykonania tych
inwestycji.
Dyskusja.
Radny Piotr Kałuża poruszył sprawę wkopanych słupków wyznaczających pas
drogowy. Powiedział, że zauważył, że niektóre z nich wkopane są w miejscach,
w których bardzo utrudniają pracę rolników.  
Wójt  odpowiedział,  że  również  to  zauważył.  Dodał,  że  według  niego  po
dokładnym przeanalizowaniu danej sytuacji będzie można taki słupek zgodnie z
wytyczonym  pasem  drogowym  przenieść  w  miejsce,  w  którym  nie  będzie
przeszkadzał.
Sołtys wsi  Dąbrowa Tadeusz  Krysztofczyk podziękował  wójtowi i  Radzie  w
imieniu własnym i mieszkańców wsi za wyremontowanie drogi prowadzącej do
Dąbrowy. 
Podobnie Radny Piotr Kałuża podziękował za remont drogi w Mąkolicach.
Więcej pytań i uwag nie było.
Rada  Gminy  Głowno  przyjęła  informację  o  stanie  zaawansowania  realizacji
zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 rok.

Ad.8.
         W tym punkcie  i  następnych  Rada  Gminy  Głowno przystąpiła  do
rozpatrzenia  projektów  uchwał  przedłożonych  przez  Wójta  Gminy  Głowno.
Pierwszy z nich dotyczył ustalenia diet dla przewodniczącego i radnych Rady
Gminy Głowno.
Radny Jarosław Chałubiec stwierdził,  że  na pierwszych w tej  kadencji  Rady
sesjach pojawiały  się  głosy,  aby podwyższyć diety  radnym.  Dodał,  że  nowo
wybrani  radni uważali,  że początek kadencji,  to nie jest  dobry czas na takie
decyzje,  że  najpierw  trzeba  się  wykazać  dobrą  pracą  na  rzecz  Gminy  i  jej
mieszkańców. Powiedział,  że według niego taki czas  nadszedł i  na ostatniej
sesji zgłosił wniosek o symboliczne podwyższenie diet radnym.
Przewodniczący Rady stwierdził, że on również opowiada się za podwyżką diet
i  uważa,  że  powinna  ona  wynosić  więcej  niż  proponuje  radny  Chałubiec.
Powiedział,  że  obecna  Rada  pracuje  w  większości  na  dokumentach
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przekazywanych drogą elektroniczną, co dało nam oszczędności na pracy Rady
(ok.  10  tys.  zł).  Dodał,  że  te  zaoszczędzone  środki  można  przeznaczyć  na
podwyższenie diet radnym. 
Radny  Jarosław  Chałubiec  zaznaczył,  że  podwyżka  nie  obejmuje  diety  dla
przewodniczącego Rady.
Więcej pytań i uwag nie było. 
Wobec powyższego prowadzący obrady Łukasz Łukasik odczytał a następnie
poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  diet  dla
przewodniczącego  i  radnych  Rady  Gminy  Głowno  10  głosami  za,  przy  3
„wstrzymujących się” (zał. nr 4 do protokołu).

Ad.9.
         Następny rozpatrywany przez Radę projekt uchwały dotyczył ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Głowno.
Przewodniczący Rady Łukasz Łukasik stwierdził, że dyskusja nad tą propozycją
wywołała wiele emocji i była bardzo gorąca na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych Rady i w związku z tym ma prośbę, aby radni ograniczyli się do jednej
wypowiedzi za i przeciw.
Radny  Piotr  Kałuża,  który  wystąpił  z  takim wnioskiem powiedział,  że  jego
zdaniem wójt wykonuje bardzo dobrze swoje obowiązki, dla każdego znajduje
czas, nawet po godzinach urzędowania a także pozyskuje bardzo dużo środków
zewnętrznych na gminnej inwestycje. Dodał, że wnosi również o to, ponieważ
przez 8 lat wójt nie miał podwyżki swojego wynagrodzenia.
Przewodniczący  Rady  zapytał  z  jakich  środków  zostanie  sfinansowana
podwyżka dla wójta.
Sekretarz  Gminy  odpowiedziała,  że  środków  przeznaczonych  na
wynagrodzenia.
Radny  Jarosław Chałubiec  powiedział,  że  on dobrze  ocenia  pracę  wójta,  ale
według niego podwyżka jest zbyt wysoka.
Przewodniczący Rady stwierdził,  że dokonał wyliczeń i  wychodzi z nich, że
wójt  po  podwyżce  będzie  pobierał  miesięcznie  ponad  11  tys.  zł  brutto.  Dla
porównania  przedstawił  zebranym  zarobki  wójtów  w  gminach  ościennych
(niższe). Powiedział, że cały czas mówi się o brakach w budżecie i w związku z
tym zastanawia się, czy po prostu nas stać na to. Dodał, że jest za symboliczna
podwyżką, ale proponowana jest według niego za duża.
Skarbnik Gminy Cezara Stokowska powiedziała, że przewodniczący przytoczył
zarobki wójtów z gmin sąsiednich, ale już nie wskazał wójta gminy Dmosin,
który  według  jej  wiedzy  ma  ustalone  wynagrodzenie  na  maksymalnym
poziomie. Dodała, że nie można wskazywać, że ta gmina ma tylu mieszkańców
a  ta  tyle,  że  ma  taki  budżet  a  ta  taki,  bo  najważniejsza  jest  praca  i
zaangażowanie danej osoby.
Więcej pytań i uwag nie było.
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W związku z powyższym przewodniczący Rady odczytał  a następnie poddał
pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Głowno 7 głosami za, przy 6 przeciw (zał. nr 5 do protokołu).

Ad.10.
           Kolejny rozpatrywany przez Radę projekt uchwały dotyczył zmian
budżetu Gminy Głowno na 2016 rok.
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  poprosił  Panią  Skarbnik  Gminy  o
wyjaśnienia do uchwały.
Skarbnik  Gminy  Cezara  Stokowska  poinformowała  zebranych,  że  w  tym
projekcie  uchwały  zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów  i  wydatków  o
kwotę  1.521.484,23  zł.  Powiedziała,  że  dochody  zwiększyły  się  w  wyniku
otrzymania  dotacji  w  wysokości  1.355.484,23  zł  z  Regionalnego  Programu
Operacyjnego (RPO) za wyremontowane drogi gminne oraz 160 tys. zł. dotacji
z  Łódzkiego  Urzędu  Wojewódzkiego  na  termomodernizację  budynku
Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Woli  Zbrożkowej  i  zwiększeniu  o
6.000 zł subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów. Następnie omówiła o
jakie kwoty zwiększone zostały wydatki w poszczególnych działach budżetu (w
tym propozycje wójta odnośnie rozdziału środków z dotacji z RPO – 700tys. zł
na inwestycje drogowe, pozostałe środki na wydatki bieżące). 
Dyskusja.
Wójt  Marek  Jóźwiak  powiedział,  że  te  proponowane  zmiany  w  budżecie
wywołały  pewne  kontrowersje  wśród  radnych  na  posiedzeniach  komisji.
Powiedział,  że jednak jego niepokoi to,  że mimo funkcjonujących na terenie
Gminy  przedszkoli  musimy  finansować  pobyt  dzieci  w  przedszkolach
prywatnych  działających  poza  terenem  naszej  gminy.  Dodał,  że  jest  temu
przeciwny, negocjował te sprawy przez kilka lat z władzami tych gmin, ale nic
nie wskórał i dlatego kwota do zapłaty jest tak wysoka. Przypomniał radnym, że
w  budżecie  zaplanowano  wzięcie  kredytu  w  kwocie  366  tys.  zł  na  spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań i dodał, że prawdopodobnie tego kredytu
nie trzeba będzie zaciągać.
Radny  Jarosław  Chałubiec  stwierdził,  że  on  ma  mieszane  uczucia  odnośnie
przedstawionych  zmian  w  budżecie,  ponieważ  była  mowa  o  podzieleniu
środków  otrzymanych z RPO przez radnych a tak się nie stało.  Dodał, że każdy
z radnych snuł jakieś plany związane z podziałem tych środków a tu okazało się,
że  pewne  wydatki  zostały  już  poczynione.  Powiedział,  że  jeżeli  będą  się
pojawiały  jakieś  wydatki,  to  chciałby  aby  było  to  wcześniej  radnym
przedstawiane, by nie byli tymi działaniami zaskakiwani.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że niedoszacowanie wydatków bieżących wynika z
faktu,  że  zaplanowane  inwestycje  zdecydowano  się  realizować  bez  kredytu.
Dodała, że mając 10 milionowy budżet i realizując takie inwestycje jak w tym
roku,  to  musiało  braknąć  środków na  wydatki  bieżące.  Dodała,  że  planując

9



budżet  trudno jest  przewidzieć,  że  np.  pracownik  odejdzie  na  emeryturę  nie
zgłaszając wcześniej tego faktu, że trzeba zwiększyć zatrudnienie w GOPS, że
trzeba robić zastępstwa za pracowników będących na urlopach macierzyńskich a
także nie się przewidzieć nieplanowanych inwestycji.
Przewodniczący  Rady  Łukasz  Łukasik  powiedział,  że  zgadza  ze  zdaniem
Radnego Chałubca. Stwierdził, że czuje się oszukany w tej sprawie. Dodał, że
wójt nie dotrzymał słowa i nie wie, czy znowu w przyszłości tak się nie stanie.
Powiedział, że była mowa o tym, że decyzja o podziale środków z dotacji z RPO
zostanie  podjęta  wspólnie,  czyli  we  współpracy  radnych  i  wójta.  Dodał,  że
środki te zostały wydane jeszcze zanim trafiły do budżetu i teraz nikt się temu
nie przeciwstawi. Stwierdził, że Rada po raz kolejny została postawiona przed
faktem dokonanym.
Więcej pytań i uwag nie było. 
Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  pod
głosowanie.
 Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwalę  w  sprawie  zmian  budżetu  Gminy
Głowno na 2016 rok 10 głosami za przy 3 wstrzymujących się (zał.  nr 6 do
protokołu).  

Ad.11.
W tym punkcie obrad Rada Gminy Głowno zajęła się rozpatrzeniem projektu
uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej
Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Głowno na lata 2016-2026.
Wyjaśnień  do  projektu  uchwały  udzieliła  Skarbnik  Gminy,  która  na  wstępie
poinformowała zebranych, że jest to 1 w tym roku zmiana WPF. Powiedziała, że
zmiana ta wynika z faktu, że zmieniała się kwota wydatków inwestycyjnych, a
tym samym Gmina  ma  bardziej  korzystny  wskaźnik  zadłużenia.  Dodała,  że
ogólnie zwiększyła się kwota dochodów i wydatków, ale najważniejszym jest to,
że zmienił się nam wskaźnik zadłużenia gminy, który obecnie wynosi 4,27%
(dopuszczalny  dla  gminy  to  8,79%)  i  jest  bardziej  korzystny  niż  przy
uchwalaniu tego budżetu.
Pytań i uwag nie było.
Wobec  powyższego  przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  w  w/w
sprawie pod głosowanie.
Rada Gminy Głowno podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Głowno na lata
2016-2026 12 głosami za, przy 1 wstrzymującym się (zał. nr 7 do protokołu).

Ad.12.
           Ostatni projekt uchwały, którym zajęli się radni dotyczył zmiany uchwały
w  sprawie  zarządzenia  poboru  podatków  w  drodze  inkasa,  wynagrodzenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.   
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Prowadzący obrady Łukasz Łukasik stwierdził, że wszyscy radni wiedzą już o
wyborze nowego sołtysa we wsi Władysławów Bielawski i projekt uchwały tej
sprawy  dotyczy.  Wyjaśnił,  że  w  projekcie  uchwały  zmianie  ulega  imię  i
nazwisko sołtysa w tej właśnie wsi. 
Bez pytań i uwag.
Przewodniczący  Rady  odczytał  a  następnie  poddał  projekt  uchwały  w
powyższej sprawie pod głosowanie.
Rada  Gminy  Głowno  podjęła  uchwałę  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie
zarządzenia  poboru  podatków w drodze  inkasa,  wynagrodzenia  inkasentów i
określenia  wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso  13  głosami  za  (zał.  nr  8  do
protokołu).  
                    
Ad.13.
          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. 
Pierwszy o głos poprosił dyrektor Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim Pan
Krzysztof Fortuna, który na wstępie uzupełnił informacje przedstawioną przez
przewodniczącą Komisji Oświaty nt. wykonanych remontów w jego placówce.
Poinformował  zebranych,  że  oprócz  wymienionych  w  informacji  remontów
trzeba jeszcze dodać przystosowanie sali do nauczania początkowego a także
przystosowania  sali  na  ekopracownię.  Następnie  podziękował  wójtowi  i
skarbnikowi  za  zielone  światło  dla  tych  inwestycji.  Poprosił  radnych  o
zwrócenie uwagi na sprawę dzieci, które uczęszczają do szkół poza obwodem.
Dodał,  że  Gmina  jest  w  stanie  wszystkie  te  dzieci  dowieźć  do  szkoły  w
Popowie. 
Wójt Marek Jóźwiak podziękował za wyrażenie zgody na podwyższenie jego
wynagrodzenia. Dodał, że na efekty jego pracy składa się pełne zaangażowanie
w  wypełnianiu  swoich  obowiązków  pracowników  UG  Głowno  i  ścisła
współpraca  z  sołtysami  i  dlatego  proponuje,  aby  na  posiedzeniach  komisji
rozważyć podniesienie diet także dla sołtysów do 100 zł za każdorazowy udział
w  sesji  rady  (jest  80  zł).  Powiedział,  że  wie  jednak,  że  sprawa  podwyżek
wynagrodzenia,  jak jest  i  prawdopodobnie jeszcze będzie  w jego przypadku,
wywołuje wiele kontrowersji i czy byłaby ona większy, czy mniejsza to i tak
budzi w ludziach mieszane uczucia.         
Zwracając  się  przewodniczącego Rady powiedział,  że  słowo oszukany,  które
wypowiedział w odniesieniu do podziału środków jest według niego na wyrost.
Zapytał,  czy oszustwem jest remont schodów w OUK w Bronisławowie, czy
utworzenie  nowego  pomieszczenia  dla  pracownika  obsługującego  program
socjalny  500+  jest  oszustwem.  Dodał,  że  przyjmuje  to,  co  mówił
przewodniczący, ale słowo oszukany jest trochę na wyrost.
Przewodniczący Rady odpowiadając wójtowi stwierdził,  że ten nie zrozumiał
tego,  co  on mówił.  Dodał,  że  w swojej  wypowiedzi  nie  odnosił  się  do  idei
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inwestycji, bo uważa, że wszystkie były potrzebne, ale on mówił konkretnie o
umowie w sprawie podziału wspomnianych środków.
Sołtys wsi Popówek Włościański Bożena Bursiak poprosiła o remont drogi w jej
wsi (od strony Karnkowa).
Sołtys  wsi  Mąkolice  Wiesław  Becherka  poruszył  sprawę  wyłączeń  energii
elektrycznej, które bardzo utrudniają życie mieszkańcom.
Wójt odpowiedział, że przedstawiciele Zakładu Energetycznego byli zaproszeni
na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa, ale nie
przybyli  mimo  potwierdzenia  otrzymania  zaproszenia.  Dodał,  że  zaproszenie
zostanie ponowione, tym razem na sesję Rady Gminy Głowno. 
Pan Becherka podziękował również wójtowi w swoim imieniu i mieszkańców
za remont drogi w Mąkolicach.
Radny  Eligiusz  Dąbek mając  na  uwadze żniwa poprosił  o  wyrównanie  dróg
gruntowych w Mąkolicach II (w stronę Dąbrowy i Jasionnej) a także przycięcie
drzew w pasie drogowym (od posesji p. Bienia). Zapytał również, kiedy będą
wytyczane geodezyjnie drogi gruntowe, ponieważ są notorycznie zaorywane. 
Sołtys wsi Ostrołęka Pani Bożena Krzemińska poinformowała wójta o pęknięciu
pomnika T. Kościuszki we jej wsi.
Wójt odpowiedział, że przyjrzy się sprawie i podejmie odpowiednie decyzje.
Sołtys  wsi  Kadzielin  Pani  Elżbieta  Michalak  poinformowała  wójta  o  braku
tablicy  z  nazwą  wsi  na  jej  końcu  (pomiędzy  Ostrołęką).  Poruszyła  również
sprawę niepłacenia  przez mieszkańców za wodę.  Zapytała,  co robić w takim
przypadku.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Urząd w tej sprawie podejmuje stosowne
kroki, czyli wysyłane są przypomnienia o konieczności dokonania wpłaty, jeżeli
bez skutku, to spraw kierowana jest do Urzędu Skarbowego.
Radny Mieczysław Dałek zauważył, że skończyła się umowa z p. Marksem na
użytkowanie drogi.
Wójt odpowiedział, że podejmie rozmowy w celu przedłużenia umowy.
Sołtys  wsi  Rudniczek  Pan  Sławomir  Grzegdala  poinformował  wójta,  że  nie
dokończono  prac  przy  odpływie  wody  z  drogi  powiatowej  Głowno  –  Wola
Lubiankowska (w Rudniczku). 
Wójt odpowiedział, że wystąpi do Starostwa Powiatowego z oficjalnym pismem
w tej sprawie.
Więcej pytań i uwag nie było.
Na tym wyczerpano porządek obrad.
W  związku  z  powyższym  przewodniczący  Łukasz  Łukasik  o  godz.  1025

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

Protokół sporządził: Obradom przewodniczył:

   Ireneusz Furga  Łukasz Łukasik
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